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PEEFAGIO

A piiblieação d'esta Memoria c-orresponde a uma ideia
de ordem superior, e, seom matéria de serviço official não
nos é pcrmittido analysar a importância dos conhecimen-
tos revelados nas ordens transmittidas, seja-nos licito ao
menos registar aqui o nosso reconhecimento pela honra
com que nos distinguiu o Ill.'"« e Ex.'"« Sr. (;V)nselheiro
Director Geral de Agricultura, Alfredo Carlos Le Cocq
coníiando-nos a difficil missão de emprehender o primeirJ
trabalho descritivo de entomologia agrícola que so publica
no nosso país.

Apparece decerto cheio de imperfeicSes e vacillante em
plano, mas para explicar esse fecto basta recordar os mo-
destos conhecimentos de quem o escreve e as difficulda-
dcs em colligir os apontamentos indispensáveis para a sua
elaboração, pela falta de estudos espcciaes feitos no pais.
As obras mais importantes de que temos conhecimento

sobre Coleopteros de Portugal, são o Catalogo do Prof
Manoel Paulino de Oliveira e aquelle que publicou
Correia de Barros sobre as espécies trasmontanas. Vá-
rios naturalistas estrangeiros, taes como os Condes de
Iloífmansegg e Dcjean, Vuillefroj Cassini, Heyden Pio-
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chard e Catnillc Volxcin pevL-orrerain algumas reg-íScs do

nosso país c pulillearam trabalhos importantes, especial-

mente sobre os Cieindelideos fí Carabideos, mas todo este

Eiaterial, de um grando e iBcoiitestavel valor, cpiasi dc-

i>apparece entre a multidão enorme das espécies e varieda-

des de typos que formam a ordem da eíasae dos insectos

dv que nos vamos oecnpar.

avivemos recurso para o nosso trabalho na maguilica

collecoào de insectos do museu de Coimbra, liberalmente

posto á nossa disposição pelo Prof, e distincto natura-

lista Lopes \'ieira, a quem procuramos mostrar aqui o

nosso maior reconhoeiínento. Augusto Nobre igualmente

ims cedeu para estado os insectí^s que existem no museu

do Porto. iN^o museu de Lisboa um pequeno micl<íO de uma

collecção portuguesa ofifereoida lia annos pelo Prof. Pau-

lino de Oliveira foi-nos também de grande utilidade.

mas é ainda ao distincto c consciencioso entomologista

José Maximiano Correia de Barros que temos de prestar

melhores louvores^ pois nílo S('> nos forneecn exemplares

das espécies mais raras que possue na sua valiosa colleç-

cSoj como pôs inteiramente á nossa descriçlío os seus ai-

tos conhecimentos especiaes a qu(5 muitas e muitas vezes

tivemos oci-afiião de recorrer.

Quando nos foi possível estudar a colleccão do museu

da Cniversidade de Coimbra, tinliamos já por assim dizer

eonchiido o original d'esta primeira parte do nosso traba-

lho, e para conseguir reunir todas as espécies que formam

esta numerosa família dos Hcarabaeideos, serviu de ^a-

lioso auxilio a intervenção dos distinctos siivicnltorcs Joa-

quim Ferreira Borges, Mendes de Almeida, Ernesto de

Lacerda e Adolfo de Oliveira, nas matas que superior-

mente dirigem, obtendo-nos um numero considerável de

espécies raras e interessantes.

A maior parte dos exemplares provenientes do Ribatejo

sSo devidos ao Ex.™" Sr. José Thomás de Sousa Pereira.

A região explorada por este babil administrador da Com-

pauhia das Lezírias do Tejo c 8ado, pela sua grande



abundância em gados e pastagens, não podia deixar de

ser uma das mais interessantes, sobretudo para esta pri-

]neira parte do trabalho em que se trata particularmente

de espécies coprophagas.

Apresentamos agora ao Ex.'"'^ Sr. (Jhristovam MonÍ7.,

director do Laboratório de Pathologia Yi\ij;etal; o nosso re-

conhecimento pelo interesse que sempre tomou junto dos

poderes superiores para re;Llizannos as excursões de ex-

ploração e estudo que fizemos pelo pais nas condições que

a lei autoriza.

Que o nosso trabalho corresponda á ideia superior que

o determinou, e sirva ao menos de inicio a outros simila-

res que se completem e aperfeiçoem indefinidamente^ é a

nossa única pretensão.

Laboratório de Pathologia Veg-etal, 13 de outubro de

líKJG.

€í. cf'. bí Siiaíha.
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INTRODUCCÃO

Estudando os insectos Coleopteros de Portugal, julgá-

mos a principio emprehender um trabalho pouco produc-
tivo em descobertas scientificas, e emíim uma obra de
simples vulg-arizaoão. Logo porem que reunimos o pri-

meiro material para as monographias dos Cetonideos e

Platycerideos já publicadas, deparámos com certas diffi-

culdades em presença do numero considerável de varieda-

des próprias ou individuaes que muitas das espécies apre-

sentam, c também do typo particular das espécies que
comparamos directamente ou pelas diagnoses com as es-

trangeiras.

As classificações adoptadas pelos autores antigos e as

synonymias modernas dos catálogos allemcães, apresenta-

ram-nos por sua vez novas difficuldades pelo desacordo
em que nos encojiíramos de abandonar as variedades para
considerar quasi exclusivamente as espécies, ou apenas ou-

tras variedades com caracteres tão definidos, que difiicil é

descobrir quril a superioridade do typo collocado em pri-

meiro logar.

Se a espécie zoológica na sua mais ampla concepção, é

por assim dizer, impossível de definir rigorosamente e por
consequência de considerar, a espécie dentro dos limites

de um género parece-nos todavia perfeitamciite concebivel

e por isso aceeitaveis as variedades com caracteres menos
definidos. Segundo o nosso modo de ver, entre espécies



caracterizada.? Ijrla forma, a cor deve ;iceeitar-SG para ea-

ractrírizar a vai'H.Hla(.le oti pidu mfiicis um novo tvpo, bem
como as dimeníiõeíí (.'oiisidoravflmeiíte superiores ou infe-

riores, os desenho.'! e aspecto do logiinunitoj otc.

Quando, mima serie numerosa ilf indivíduos os carac-

teres distincti\'os da variedade sl- tmt; apresentem desfeitos

por mna escala, graduada de typos, eneoiitraTri-se nos

extremos d'essa serie as variedades pi-rfeitamerdt' accei-

taveis. O .Platiccras lusitanicus, como typo de maiore.s

dimensões do cevcns^ é a nosso ver uma cxcellentc varie-

dade. ]\lostra-nos a criação moderna cio uma espcície su-

perior á prindtiva, devida certamente a condições exeop-

cionaes em que a larva e a nympha se encontraram, ao

passo que a vai'. mivroa-pJiala da mesma espécie apresen-

ta-nos um typo definhado, atormentado talvez pela exis-

tência diíÍTcil da mí'sma larva c nyjnpha, mas comtudo

apto ainda a propag'ar-se naquelle meio e condições impro-

])rias para a sua existência. Xas mi;smas condições encttn-

tram-se as var. nifjro ndr/.or do Leucocelh stictÀca, o typo

rivinor do AScarr/.hacuft laticolh, do Dorc/iis jyaraUcltirijJcd.u.s

e muitas outras.

Os caracteres da espécie, em dados géneros, apresen-

tam-s''-ii(is tâo pouco accentuados que dir-se-liiam impró-

prios para a earaetorizar, e comtudo mostram-nos indiví-

duos absolutamente distinctos, vivendo independentemente

e occupando até regiões oppostas de um ou mais continen-

tes. Serão, de acordo, typos representativos de uma forma

jjrimitiva modificada segamdo o meio, transformados em-

fim pelas condições de vida, mas o facto c que essas es-

pécies são acceitaveis, imprescindíveis para o conheci-

meuto de uma fauna, e impossíveis de considerar d(^ outra

forma, pois que entre elias nao podemos descobrir nunca

cojn segurança o typo superior de que descendem como
variedades ou subespécies.

Em espécies caracterizadas também pela forma, as mo-

dific;aeÕHjs parciaes não podem deixar de criar igualmente

variedades próprias.

Temos neste mesmo (\studo um exemplo excellente nos

diííerentes aspectos qne apresenta o Oídhop/uu/u.t t((uruy<,

uas variedades hof;, rectú-'/riui<, hori/las^ caj'rr<'olus-, fcnn-

luis e mcndax criadas por ]\íulsant. De certo este autor

cxag-erou um pouco querendo distinguir, por exemplo, as

variedades í/o.s da bovíUus e a rccticornis da ca^i-<:i>ít}t<j, mas
o facto é que todos estes typos são absolutamente distinc-

tos, e, o considerarmos para typn da espécie aqnelh' em



que os appendicos chitinosos que vêem caracterizar as va-

riedades se apresentam mais desenvolvidos, não nos pa-
rece mais do qnr. um artificio de classificação, natural
aliás, pela tendência qu(^ ha em preferir os indivíduos que
pelo seu mais perfeito desenvolvimento nos parecem tam-
bém superiores.

Nas variedades caracterizadas pela cor, encontramos
também, neste nosso pequeno trabalho, um ext-mplo de pri-

meira ordem. Referimo-nos á AiiUoplia (apressa, cujos
desenhos c colorido dos elytros apresentam pelo menos
treze typos perfeitamente disíinctos. Desprezando estas

formas, a dia^-nose da espécie não pode deixar de ser con-

fusa ou incompleta.

Bem a variedade considerada debaixo d'estes differen-

tes aspectos, a zoologia descritiva perde um dos mais in-

teriíssaates pro])lcmas seicntilicos que reside na zoolofjui

niiiqxiradn, onde podemos ver pela successão gradual dos
typos, a serie de formas particulares não só ao género.
(MiiiKi ao grupo, á família e mesmo á ordem e á classe, o

a espécie i-eapparece novamente como objecto isolado, sem
caractereií de relação que possam explicar a sua origem e

mostrar o estado actual do seu desenvolvimento.
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SCARABAEIDAE, L.

Scarahaens. L.— Sjst. Nat. Gmelin, 1789, t. i, parte iv, p. 1526.
Scarabaeus.— Oliv., Ent., 1789, t. i, n." o.

Searabaeides.— h-itr., Hist. Nat. des Inseet. et cies Crust,, t. iii,

p. 144.— Erich., Xat. Ins. Dent,, t. iii, p. 552.
Lamellicornes.— yiuls., Hist. Nat. des Coleopt-de Fr., 1842.— La-

eordaii-e. Hist. >Tat, des Inseet. Gen. des Coleopt.. 1856, t. iii,

II. 4Si.

Scarab&idfá.— J. du Yal, t. in, parte i, p. 16, 1859-1860.
LameUicornes.—Mnh. et Rey, Hist. Nat. des Coleopt. de Fr., 1871.
Scarabeiens (Tr.).— M. Girard, Ent., 1873, p. 399.

Caracteres. — (Imag-o). Formas e dimensões variáveis.

Tarsos de cinco articulos; os anteriores por vezes niillos.

Mandibulas de aspecto e consistência variável, mais curtas
que o epistoma ; maxillas bilobadas : o lobo interno por
vezes indistincto ; mento córneo : ling-ueta membranosa ou
córnea^ ligada e confundindo-se com o mento : labro supe-
rior córneo ou membranoso: occulto geralmente pelo epis-

toma: palpos maxillares formados por quatro articules,-

palpos labiaes formados por dois ou três articulos apparen-
tes

;
antennas cm geral curtas, inseridas á frente dos olhos,

sobre as margens laíeraes da cabeça, formadas por oito ou
nove articulos (dez nos Hvbosorineos e onze nos Geotrupes),
terminando por uma clava composta por alguns dos últi-

mos, mais ou menos moveis, foliaceos e perpendiculares
aos da haste; olhos grandes, redondos, por vezes occul-
tos pelo prothorax ou iníerceptado.s mais ou menos pelos
cnnthis; epistoma de forma var^:ivel, cm alguns casos bas-
tante largo, e guarnecido de appendices e protuberâncias
chitinosas. Prothorax amplo, guarnecido por vezes de ap-
pendices chitinosos, ou deformado por sulcos corresponden-
tes ás protuberâncias e appendices da fronte

;
proesterno



curto, estreito, quasi m-cuKu peks aneas antenorcs
:

meso-

estemo rauit,. variável, curto e poneo desenvolvido; met^-

e e o varia^•e.^; escutelo atropl.iadu on visível mais ou

Íb nos amplo, triangular ou ...ordifonne; nos membros an-

ler ores, ano. s bem desenvolvidas, mais ou menos sahen^

ontio.uas ou subcontiguas, de forma um tanto vana-

vd fémures o-eralmente fortes, curto, e espes.0. ;
tib.a.

denteadas, tarsos de cineo artieulos, tern^nando por dun^

pequenas garras finas e recurvadas, ou nullo. n.. mm
iros intermédios e posteriores, aneas alongvadas t ai^-

versaes ou subcylindrieas; tibias mais ou menos d. tad

para a extremidade, denteadas, e em ^''^)^;^^
posteriores sobretudo, um tanto recurvadas, ta so mai

espessos que nos membros anteriores. Elytros deixando a.

deí-oberto o pygidio, e por vezes mesmo o propygidio

;

abdómen apre entando inferiormente eineo ou seis segmen-

tos apparentes ; sete pares de estigmas axlommaes, situa-

dos sobre a membrana que Uga os arcos ^lorsaes aos abdo-

minaes ou sobre o bordo superior dos arcos yentiac, c

ocS, no primeiro caso, pelos elytros, ficando a deseo-

bcrto pelo menos o ultimo par.
,„.,,, .i,^

íLa-va). Corpo eylindrieo, posteriormente recui^.du,

em forma de arco, de um branco acinzentado on amarel-

Slo. formado por três segmentos thoraxicos e nove aM "

minaes distincíos, o ultimo --^-^^^'^,'^^^^;^^
c dividido em duas partes por um sulco tiansveisal pio

fun o í xcepto CetonL)^ o anus, situado na extremidade

'este ultimo segmento, tem a forma triangular ou ao

ima fe^da transversal. Caf^eca redonda,
--^;;jf^^^^^ ;

bulas fortes, arqueadas, providas de um dente nolai n

terno e com a extremidade lisa ou denteada ;
maxdlas cui-

vas com dois lobos distinctos ou reumdos ;
mento carnoso

Wueta nulla; palpos lal>iaes de dois artículos; palpos

SnS-es de ri ou quatro arti.ulos; antcimas inseridas

ralados da cabeça e\rmadas por três ^-^ -^i^ -^

incluindo a base; olbos nuUos (excep o J ',-idnu^ ^asna

S epistoma distincto. Patas em geral de cinco articnlu..

Vm par de estigmas sobre os lados do protborax e oito

p^ei abdominae^s situados sobre os lados dos scgm.ntos

e em forma de ferradura.
.

(Sympha). Apresenta mais ou menos mtidamente a com

íro-urSSo do imago, tendo como caracter commum dua.

saCcias córneas^ ^arallelas ou divergentes na exh-emi-

dade do abdómen, e a particularidade, observada por l^ricb-

son, das asas inferiores excederem os elytros.
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Sobre a relação que existe entre «Soarabaeideos»
8 «Platyoerideos»

Tratando das nossas espécies de Platycerideos, tivemos

occasião de fazer notar as relações que existem entre es

tes insectos e todas as espécies da famiiia de que nos va-

mas occiípar. A configuração dos últimos artículos das an-

tenaas, formando estipula movei nos Escaravelhos e clava

peetinada nos Platyceros, constitue por si um caracter

sufficiento para distinguir as duas famílias, mas ha ainda

outras particuUiridaàes como, por exemplo, o grande de-

senvolvimento das mandibulas dos machos e das fêmeas

nos Piaívcerideos, as protuberâncias e deformações tão ca-

racterísticas da cabeça ou do prothorax de um grande nu-

mero de Scarabaeideos, produccÕes chitinosas absoluta-

mente ornameataes, sem outra utilidade que não seja dar

a esses ammaes um aspecto singular, destinado de certo

unicamente â caraotfrizaçao dos sexos, e emíim o logar

de inserção das anteuiias e o typo particular das espécies.

Um caracter d».- oittra ordem, mas nSo inenos tnipor-

tã&te também para dí.^ting-iiir as duas famílias, reside no

svst-^TUa nervoso que nos Scarabaeideos se reduz a uma
única massa neiTosa thoracica sem ganglios abdominaes,

ao passo que nos Platycerideos encontra-se dividida por

uma serie d<! ganglios abdominaes, distincíos dos ganglios

do tJiorax.

Este lacto é considerado como um caracter de superio-

ridade na org-anização dos Scarabaeideos, que por outras

circunstancias ainda teem sido por vários autores colloca-

doâ no primeiro logar da ordem a que pertencem.

Xo estado larvario as duas famílias encontram-se tam-

bém ligadas por muitos caracteres communs, existindo

comtifdo differenças importantes a distingui-las como, por

^xemplo, a presença de pregas transversaes e, exeep-

Tuando as Cetonias, a abertura transversal do anus no saco

ou ultimo segmento abdominal.

Pelos seus hábitos e regime os Scarabaeideos phyhopha-

gos podem ser comparados aos Platyceros, apresentan-

do-sc estes comtudo sob um caracter mais particularmente

dorestal.

Metamorphoses, hábitos e regime dos Scarabaeideos

Segundo o regime das larvas, os Scarabaeideos divi-

dem-se em quatro grupos denominados: Cojyrojyhagos, Ri-



10

zo2?hilos^ Melitophilos c SepcdophiloSj, os quaes sao natu-

ralmente caracterizados por condições de vida especiaes.

Mulsaut e Erichson, que não podemos deixar de consi-

derar como dos autores mais minuciosos e conscienciosos

nas observações com que enriquecem os seus trabalhos

fundamentaes, ensaiam uma classiíicação systematica das

larvas dos Scarabaeidcos, que, pela falta de conhecimen-

tos que hoje ainda existe sobre a metamorphose de mui-

tas das espécies d'esta familia, é um tanto incompleta:

mas comtudo parece -nos perfeitamente acceitavel, sobre-

tudo quando se trate, como aqui succede, de uma fauna

limitada e conhecida.

Para o fim particular de conhecer as espécies sob o

ponto de vista da sua utilidade ou nocividade á ag-ricul-

tura, a classificação das larvas pareee-nos de uma grande

importância, tanto mais que, por imperfeita que seja ainda

hoje, é suíficiente para dividir os ]>rincipaes grupos da fa-

milia onde encontramos por sua vez as espécies nocivas e

as úteis.

Transcrevemos por este motivo a classificação de Erich-

son, que, pela sua simphcidade, não nos parece menos ac-

ceitavel que qualquer outra.

I. Sca-rabaoideos JPleiirosticios

Lobos das maxiUas ligados entre si.

Â. Mandíbulas denteadas obtusamente na extremi-

dade ; marcadas com estrias transversaes so-

bre o lado posterior.

h. Saco dividido ao meio e em toda a volta

por um sulco, apparentando uma falsa

articulação — Dynastideos.

hh. Saco simples— Ceíomcíecs.

AA. Mandibulas providas na extremidade, de um
dente liso; face posterior lisa: saco dividido

por um sulco transversal — Melolonthideos.

II. ScarabaeicTeos Laparostictos

Lobos das maxillas desligados entre si.

Comprehende esta divisão as larvas dos Coprldeosj,

AphodÁdeos., Trogideos e Geotrupideos.

Chapuis e Candè/e, no Catalogue des larves des Co-

leopth-es^ propõem a seguinte classificação, que nos parece

também útil transcrever para servir de base a trabalhos

futuros :
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tí, Anremias de quatro ou cinco articules.
h. Mandíbulas recortadas por numerosos den-

tes — Geotnqndeos

.

hh. JÍandibulas bi- ou tridenteadas.
(. Mandíbulas distinctamente tridentea-

das — Coprideos.
cc. Mandíbulas obtusamente tridentea-

das— Aphodicleos.
'ia. Autennas de três articules— Trogideos.

Sscarabaeideos Copropliagos '

Eucuníram-se nesta divisão os g-eneros Scarahaeus &i-
.^>A«í Gijmnophuvo..s, Copns, Bubas, Omtú, CMromtís,
fJ»tliophriçu^, Cacohkis, Oniticellus, Apkodiu.y Bhv^semus
Pmm„wdes, Anf/iaUa, Rt/Jjosovus, Trox, Bolhocerm c Geo-
tntpei^. da iiossa faima.

Tanto as lan>^s corao os imagos alimentam-se exelusi-
vam-míe de substancias escrcmenticias, sendo por esse
íaeto considerados cumo espécies uÉeis destinadas pela na-
nireza a puriíiear a aímosphora espalhando, enterrando e
emínn, consumindo prontamente as direcções de todos os
animaes.

Sob o ponto de vista particularmente agrícola , os Co-
prfjiyJiagon são ainda considerados como espécies úteis
pela forma como destroem as accumulacoes do esterco
c-spalliando-o regularmente na terra, concorrendo assim
para a sua adnbagem sem prejuízo algum para as culturas.

ií.ste trabalíio dos Scarabaeideos tem relação com a con-
servação da espécie, e varia um tanto, seíundo a forma
como se reproduzem e as condições em que se effectua a
postura.

Os iíi:arahaeus, Sisyphus e Gijmnoj^Uurus, por exemplo
constroem bolas perfeitamente regulares de esterco • a fê-
mea p5e em cada uma um único ovo

j depois transporta-a
ro!ando-a., para a galeria subterrânea que lhes serve de
âbngõ e que em geral se reduz a um furo no solo, de
lo a dO centímetros de profundidade, obliquamente ca-
rauo.

A diTisao dos tocarabaeideos em Coprophagos, EizophUos, etc
1-2-- c^ideramoa neste primeiro capitulo do nosso trabalho, teín i)or
:iin umeamente mostrar a forma como estes insectos se pJdem di-Timr em ^rapoa especiaes tomando por caracter distinctivo os seus^^s e regime, o que interessa sobretudo ás queatões de ento-
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\ larva cncontra-se assim, logo que nasce, no meio de

uma reserva de alimento sufficiente para o seu desenvol-

vimento, e ao mesmo tempo protegida no meio de uma

espécie de galha, que yae aumentando de espaço m e-

riormente á medida que ella se vae desenvolvendo, e le-

vada por um instinoto particular, tem sempre o cuidado

de não perfurar as paredes do seu alvéolo, que chegam

por fim a uma. espessura insignificante, constitumdo um

casulo destinado a protegê-la durante as difterentes fases

"^A^malorparte das espécies distribuídas pelos outros

o-eneros acima mencionados limitam-se a acamar no fundo

de pequenas galerias, ou poços verticalmente abertos no

terreno coberto pelo esterco, uma porção de alimento des-

tinado também ao sustento das larvas, ou depõe directa-

mente os ovos no escremento de que se alimentam
;
outras

ainda, como os Coprí. e Geotrupes, levam essas garrias a

uma profundidade muitas vezes superior a oO centimetios.

A metamorphose dos Coprophagos é rela ivamente rá-

pida, sobretudo das espécies qne se desenvolvem directa-

"of ^Sor^o em geral ricos em espécies, e muitas

d'ellas são extremamente communs, o que prova a íacUi-

dade com que se reproduzem. .^

Estudando os differentes géneros teremos occasiao de

tratar detidamente das metamorphoses destes insectos

que formam ainda o grupo denominado «Escaravelhos da

í^oarabaeicLeos Kizopliilos

Contrariamente ao que acabamos de expor procurando

provar a ntilidadc; dos ScarabaeicUos Coprophagos ternos

neste m^VO de insistir sobre a necessidade de combater o

desenvolvimento das suas espécies, em geral nocivas a

^^oT rUzophilos são também denominados «Escaravelhos

das arvores.. As larvas atacam as raizes, causando por

vezes preiuizos importantíssimos nos pomares e nas ma-

las Os imagos, seguindo o seu papel destrmdor, atacam

os gomos, a folhagem nova, c por vezes as flores e tru-

tos, tornando as plantas estéreis.
,

ilma das espécies mais conhecidas e o «besouro» ou

WMolontha hyhrida, que representa no nosso pais a Meio-

-lontha viãgaris, ou «hannetou)) dos franceses.

Neste ffrupo as metamorphoses sao lentas. As Unas

nascem de ovos postos sobre as raizes das plantas ou no
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terreno próximo trellas. Passam uma vida subterrânea,
Ijorfurando a terra em gfalerias tortuosas, cortando as plan-
tas que encontram no seu caminho, destruindo-lhes as rai-
zes impellidas sempre por uma força de destruição ine~
gualavel. Frag-eis, de teg-um.ento moíle, soffrendo mortal-
mente com as mudanças bruscas do tempo, são levadas
pot um g-rande instincto a enterrarem-se inais ou menos
profundamente, seg-imdo as differencas de temperatura, e
a humidade atmospheriea é maior ou menor. Muitas ve-
zes ainda este meio Ucão as salva de um verdadeiro cata-
clysmo que aniquila gerações completas.
Os terrenos onde de preferencia se desenvolvem os W.-

?:ij^hilos, e sobretudo os Mehlonthideos, são arg-illosos, o
que concorre também para o facto que citámos.
Como dissemos já, as metamorphoses destes insectos são

lentas, eheg-ando a durar três e quatro annos. As larvas
vivem a principio em commum junto das i-aizes das plantas
de qiie .^e alimentam, d-.spcrsando por fim por multíplices
.sralerias desencontradas.

Quando .se aproxima a época de se tran.sformarem em
nymplia. isto ê. quando chegam ao termo do seu desen-
volvimento, que depende até e^Tín ponto da abundância
de alimento e também das condições atmosphericas, pre-
param, no fundo das galerias em que se encontram, uma
pequena camará ou capsula, aberta, com as paredes nota-
velmente lisas, e ahi passam as differentes fases nympha-
licas até se transformarem cm insecto perfeito.
Em geral a ultima fase é pouco demorada e os imagos

pouco sobrevivem á copula.

yotã sobre a destruição das larvas do besouro <iMelGÍoníha hyhrida»
e outros liizoplnlos

Não procuramos aqui descrever os innumeros proces-
sos aconselhados para destruir as larvas dos Scarabaeideos
Eizophilos,^ lagartas ou vermes brancos da terra.

Constitui^ria isso s(3 por si um trabalho especial, volu-
moso e difíicil mesmo de elaborar, pelo numero considerá-
vel de memorias que hoje se acham publicadas sobre o
assunto e diversas opiniões sobre o resultado dos meios
aconselhados.

A fragilidade do insecto, como tivemos já occasião de
notar, proporciona pelas lavras um meio seguro para a sua
destruição, mas nem sempre os terrenos estão em condi-
ções de se lavrar na época em que convém expor aos ri-

gores da temperatura os vermes brancos.
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A colheita dos iinag'os por meio do apparelho de Cloux

pode dar resultado quando seja applicada a tempo, isto é,

log-o que appareeem os besouros, antes de se effectuar a

postura.

Este apparelho consta de um farol de luz intensa e com

reflector, á frente do qual se encontra um funil com a

ponta mettida num saco. Os insectos, attrahidos pela luz,

vêem de encontro ao reflector caindo dentro do funil, e

d'este passam para dentro do saco. Em regiões onde o

besouro é abundante parece que se chega a apanhar um
hectolitro de insectos em dez minutos. O apparelho deve

pôr-se a funccionar logo ao escurecer das tardes quentes.

Um outro processo, a que os franceses chamam «hanne-

tonage», consiste em atacar os Melalonthas directamente,

aproveitando o entorpecimento que lhes provoca a friagem

e humidade da noite, e varejando as arvores onde os ima-

gos vivem geralmente. Este processo, com quanto pareça

pouco pratico, é talvez um dos mais usados no estrangeiro.

]\Ietschnikofí' descobrindo a Isaria destructor mucedi-

nea, parasita da Anisoplia austríaca e preparada em cul-

turas depois por Krassiistchik, encontrou decerto um dos

meios mais racionaes de combater o mal. As experiências

feitas na líussia sobre o Cleonus jmnctiventris, que ataca

a beterraba, deram taes resultados que os agricultores,

principiando a obter colheitas exageradamente abundantes,

sustiveram o tratamento, deixando ao insecto o cuidado

de lh'as regular ^

Outros fungos, c sobretudo o Botrjjtis tenella, teem sido

cultivados para combater as larvas dos Melolonthideos.

Delacroix (1. c.) refere-se bastante elucidativamente a

estes trabalhos, e Maurice Girard faz um estudo interes-

sante sobre o assunto no seu Tratado de Entomologia, t. I,

pp. 440 a 456).

Emfim, um numero considerável de animaes de todas as

ordens e de que trataremos noutro logar, sobretudo aves,

concorrem, em grande parto, para a aniquilação d'estes

insectos.

Scarabaeideos «Melitopliilosv e «Sepedophilos»

líeunimos neste grupo os dois últimos typos, porque de

facto os Melitophilos são sobretudo os imagos dos Eizo-

philos e dos Sepedophilos.

1 Delacroix, «Le Haunston et sa larve«, in Journal d'Âgrkvlf.tir<>

Pratique, jiúho e agosto, 1891.
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Estes últimos formam um grupo de espécies indifferen-
tes a agricultura. As larvas contaminam as madeiras car-
didas, sobretudo as raizes apodrecidas, inúteis já para a
planta

;
e se clieg-am a aproximar-se das partes sãs dos

troncos podem quando muito provocar pelas suas g-alerias
o apodrecimento um pouco mais rápido do resto da planta,
e amda so no caso em que o meio externo se preste ao
desenvolvmiento d'esses outros parasitas em geral veg-e-

Muitas d'essas larvas contentam-se exclusivamente com
os sucos mucilagmosos que escorrem dos ferimentos dos
troncos, e outros vivem somente dos. detritos apodrecidos
dos vegetaes, sendo por qualquer forma indiíferentes ao
desenvolvmiento da planta, tanto mais que só apparecem
nasarvores ou arbustos já prejudicados por qualquer mo-
léstia e, assim, predispostos para o ataque de todos os pa-
rasitas. ^

Os imagos d'estas larvas são em geral phyllophagos ou
mehtophUos como tivemos já occasião de notar, e é nestes
grupos que se encontram as espécies exóticas de maiores
dnnensoes e de cores mais brilhantes.

Outras divisões, baseadas nos hábitos e regime dos Sca-
rabaeideos,_ teem sido propostas. Uma, a que de passagem
nostemos já referido, a de Géer (1774), divide os Scara-
baeideos em três grandes grupos ou famílias, os Scara-
òaetdeos da terra, (^omprehendendo naturalmente todos os
Loprophagos (Smrabams, Copris, Onthoplmgus, AphocHus,
'^^^'h os Scarahnekleos das arvores, comprehendendo os
iSíeIMontImleos (Melolonthas, HymenopUas,Rizotraqns, Ani-
sopkas, etc.) e os Scaraòaeideos das flores, t;omprehen-
dendo as Cetonias, Gmrhnm, Tríchius, Valgus, etc.).

Mulsant, tanto na primeira como nasegunda edição do
seu trabalho sobre os Lamellicorneos, trata circunsíaciada-
mente d'este assunto, cujo interesse nos parece secundário
para o hm a que visa o nosso trabalho.

Resumo histórico

Os Lamellicorneos ou Scarabaeideos são dos insectos
mais citados e conhecidos dos escritores antigos. Para fa~
zer detalhadamente a sua historia seria necessário pesqui-
sar nos mais antigos escritos e documentos, sobretudo
egypcios onde varias espécies doesta familia e sobretudo
o hcarahaeus saccr, ou «Escaravelho sagrado», represen-
tou um papel mythologico da maior popularidade.
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Linneu, como primeiro naturalista systematico, criou o

género em que hoje vemos ainda reunidas muitas das es-

pécies da familia em questão, e successivamente Geoffroy,

De Gréer, Olivier, Scriba, Latreille, Cuvier, Dumeril, Mac
Leay, Stephens, Ericlison, Mulsant e um numero conside-

rável de outros naturalistas autorizados, foram-no divi-

dindo por outros géneros hoje perfeitamente accoites, e os

quaes teremos occasião de estudar no que diz respeito á

nossa fauna.

Sobre este assunto ainda os trahalhos de Mulsant forne-

cem apontamentos de valor; Lacordaire, Jacquelin duVal
e também Maurice Girard, alem de muitos outros, devem
ser consultados.

Estudo comparativo dos géneros de Scarabaeideos
de Portugal

A familia de que nos vamos occupar é composta de um
grande numero de espécies, distribuídas por géneros de

caracter perfeitamente definido e extremamente variáveis

no seu aspecto geral.

A coloração varia dos tons metallicos mais brilhantes

dos (.'etonideos ás cores terrosas e mais lúgubres dos

Ateuohites, Coprideos e outros, onde aliás se encontram

muitas vezes espécies t-aractcrizadas por cores variadas.

Na forma externa as differentes espécies nào apresen-

tam também um typo definido constante.

Nos Ateuchideos, por exemplo, o corpo é superiormente

tleprimido e largo : nos OnfJiophagus esta forma é um
pouco menos exagerada, mais ovular: os Coprís^ superior-

mente convesos de formas espessa.s, bem como os Bubas

e Geotrupt:^, formam uma passagem regular para os Me-

hlontlms e Orkt&s, em que as formas são mais alongadas,

mostrando-se por íím subcylindricas em muitas especieí>

de Aijhodideos e sobretudo nos Chiron, que são perfeita-

mente cylindricos alongados.

Outros typos intermédios tornam ainda mais inconstant(;

D aspecto dos Scarabaeideos : os Onitis, por exemplo, o

os Oniticelos , que são subparallelos, mais ou menos alon-

gados e quasi ]/lanos superiormente ; os Aefjialias^ perfeita-

mente ovalares ; os BalboceroS;, esphericos, e emtim nos

Cetonideos, que por si apresentam também formas muito

diversas mas em geral pouco connexas, notamos os Val-

gus e Gnorvmus^ caracterizados pela grande desproporção

que" existe entre a largura do prothorax e dos elj^tros,

mostrando-se ao mesmo tempo as duas regiões do corpo
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muito distinctamente sBparadas, o que não succede em
quaesquer outros géneros d'esta famiíia.

O caracter constante, que por si basta para disting-uir

todos os Scarabaeideos, reside na forma das antennas arti-

culadas pela parte inferior do epistoma e sobretudo na con-

figuração e aspecto da clava terminal composta de articu-

les deformados com o aspecto mais ou menos iameloso,

articulados perpendicularmente á haste, e podendo abrir-se

como as folhas de um livro ou reuuir-se em massa sub-ova-

lar mais ou menos alongada.

O numero de articules das antennas é cm geral nove,

mas no género Monotropus^ por exemplo, contam-se ape-

nas sete, no Shyphus oito, no Trox, Melolontha, Anoxia,

Mophocera e nos Cetonideos, dez, e nos Bolhocerus o Geo-

trupes, onze.

O primeiro articulo, alongado em forma de escapo, varia

um pouco de aspecto, apresentando-se mais ou menos di-

latado para a extremidade, curvo, avehidado, ciliado ou

glabro ; noutros casos ainda os pêlos reunem-se em feixes

mais ou menos compactos e de consistência variável. Os

articules que constituem a parte da antenna são curtos,

anteriormente dilatados, caliciformis, obconicos, e mais ou

menos comprimidos.

A clava é constituída geralmente pelos três últimos ar-

ticules, que reunidos formam um corpo ovalar. Os dois

articuíos das extremidades da massa occultam algumas

vezes, em parte ou totalmente, o intermédio. Noutros casos

tomam um grande desenvolvimento como, por exemplo,

nos 3lelolonthas; o numero eleva-se a cinco e seis, segundo

os sexos, e a forma da clavá aberta é a de um leque.

O epistoma forma também um dos principaes caracte-

res distinctivos dos gcn^ros e em muitos casos mesmo de

espécies d'esta família. Nos Scarabaeus, por exemplo, a

sua forma é perfeitamente característica. Representa uma
coroa incompleta de dentes salientes e mais ou menos

agudos, segundo o estado de desenvolvimento do animal

ou a idade, sendo gastos pelo uso. Fazemos notar que

estes insectos utilizam-se do epistoma para separar o es-

terco e construir as bolas onde fazem a postura, ou-

tras vezes também para abrir os poços ou galerias onde

vivem.

Nos Copvis, e na maior parte dos outros Coprophagos,

o epistoma é semicircular, regular ou mais ou menos pro-

fundamente sulcado á frente, com as margens muitas vezes

levantadas. Esta forma varia, nos mesmos géneros e se-
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g-imdo os sexos, para a forma ogival, notável e commiun
sobretudo nos Ontbophag-OM,
Os Geotrupes apresentam uma forma particular e abso-

lutamente diversa das que temos analysado. Ao passo que
em qualquer dos géneros precedentemente citados os or-
g-ãos bocaes ficam occultos pelo epistoma, neste género
ficam salientes e a descoberto, e o epistoma' roc*dbicl o é em
geral sub ogival.

Nos Mefoloníhideos e Cetonideos os órgãos bocaes vol-
tam a ser cobertos pelo epistoma, que toma uma forma
alongada e angulosa, tornando-se mesmo quadrado nos
(JnorimoSj, Trichios e outros.

Os olhos, segundo os grupos, apresentam também aspec-
tos variáveis. SSo em geral volumosos, salientes pela parte
inferior e posterior da cabeça. íí^os Coprophagos são quasi
sempre interceptados desigualmente pelos lados do epis-
toma ou cantlms, deixando appareeer pela parte de cima
uma pequena parte que poe naturalmente o animal em re-
lação com o que se passa superiormente. Parece também
que este facto tem por fim proteger os olhos quando o
anmial perfura o solo com o auxilio do epistoma e das
patas anteriores. Nos Cetonideos e nos Melolonthideos a
sua po.sição é ];iíei'al, como geralmente suceede nos outros
insecto.?.

O apparelho boeal modiíica-se também segundo o grupo
a que pertencem as espécies, e de acordo com o género de
alimentação. íío mesmo grupo pode variar: por exemplo,
n&s Gopropliagos, o desenvolvimento das pecas bocaes é

diôerente nos Hcarabaeiís e nos Geotrupes.
O labro, em vários casos, confunde-se com o epistoma :

noutra.s espécies, ptts ("'etonideos por exemplo, é membra-
noso e oceulto. E saliente sobretudo nos Geotrupideos,
pouco appareníe mas visivci nos Onthrophagos, variando
na forma que em geral é transvei'sal, e mús ou meu os
profundamente sulcado; varia também no aspecto, apre-
sentando-se glabro ou pubescente, ciliado e mesmo esca-
moso.

As mandíbulas, na maior parte das espécies, ficam oceul-
tas pelas outras peças bocaes, e sobretudo pelo epistoma.
Nos Geotrupes apparccem excepcionalmente salientes. Nos
differentes^ aspectos que apresentam encontram-se quatro
formas principaes. Nos Coprideos e Aphodideos só se
podem observar por dissecção. São constituidas por duas
larninas delgadas justapostas ao paladar, pouco moveis o

dividem-se numa parte córnea, a placa basilar de forma
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lanceolada ou triang-ular, e numa parte mais ou menos

membranosa, g-labra e ciliada, com o bordo por vezes cór-

neo, que constitue o corpo da mandíbula.

Nos Cetonideos a forma é semelhante, encontrando-se

uma grande lamina membranosa interna, arredondada e ci-

liada pela face interna, e uma lamina externa córnea lan-

ceolada excedendo geralmente a precedente ;
mas nesta

forma nota-se ainda em vários casos uma outra lamina in-

terna córnea, que constitue uma espécie de molar e que no

primeiro typo descrito pode ser representada pelo bordo

córneo da lamina interna, que visto com uma forte am-

pliação se apresenta estriado.

Nos Melolonthideos as mandíbulas são inteiramente cór-

neas, proporcionando-se assim para o g-encro de alimenta-

ção que caracteriza estas espécies pliytophagas, pelo me-

nos nas suas ultimas fases.

Tem a forma de uma larga lamina, espessa do lado in-

terno e adelgaçando gradualmente sobre a margem livre
;
na

base encontra-so imi dente molar saliente e estriado irre-

gularmente.

Emiim, num outro typo dc^s MdolonthideoSj, que se re-

pete também nos Geotrujndeos , Eutelídeos o Dynastideo^,

o dente molar apresenta um grande desenvolvimento:

mas na margem interna não se nota nenliuma lamina

membranosa, ou se existe é reduzida a um estreito bordo

sobre a parte mediana ou a uma pequena franja de pelos

ou cílios.

As maxillas variam igualmente de forma nos dííferentes

grupos e de acordo com o regime das espécies, mas apre-

sentam comtudo um typo de configuração commum. Obser-

vam-se em geral dois lobos : um exterior, franjado ou

guarnecido de pêlos, curvo do lado interno (Coprideos) ou

direito (Geotrupes), ou ainda prolongando-se numa espécie

de pincel sedoso, nos Cetonideos, c recortado por numero-

sos e pequenos dentes ; outro, em geral, coriaceo ou córneo

{P.samodiAis. e Aegicde.s). A extremidade d'este lobo é ge-

ralmente inerme; porem nos Byhosorus, grupo que não S(^

encontra representado na nossa fauna, termina por uma
ponta aguda, e nos Ochadmn, que também não se acham

representados na nossa fauna, e Bolbocerus, por um ou dois

espinhos.

Emíím, nos Melolonthideos os dois lobos são reunidos,

escamosos e multidenteados, e nos Pacliypos, espécies pró-

prias da Itália, Sardenha e Franca meridional, hsos >^.

pouco desenvolvidos.
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O mento, na maior parte das espécies, apresenta um de-

senvolvimento regular o recobre quasi sempre a lingueta.

Em g-eral é semicircular, regular ou sulcado
; noutros ca-

sos triangular, quadrado ou tetragono.

Quanto aos palpos labiaes e maxillares, as diíferenças-

que se notam na forma o proporções dos articulos consti-

tuem um caracter da maio]" importância para a determi-

jiação dos géneros e mesmo de certas espécies. Os palpos

labiaes são filiformes, curtos e formados por três articulos.

Em certos géneros de Coj^rídeos os dois primeiros modifi-

cam-se, tornando-se então cónicos, c nos Onttiophagus, por
exemplo, o ultimo atrophia-se a ponto de se tornar de dif-

fieil observação. Os palpos maxillares são compostos por
quatro articulos, de forma mais constante, pouco dilatados.

Na fronte e no vertex de muitas das espécies de Sca-

rabaeideos observam-se também crenas, protuberâncias e

appendices corniformes de superior importância, sobretudo

para a distincção dos sexos. Nos Afeuckini estas proe-

minências são pouco apparentes, ao passo que nos Copri-

deos apresentam um desenvolvimento considerável que só

se encontra depois nos Oryctes.

Os Onthophafius ofíereeem vários typos característicos,

como se notam por exemplo no taurux^ cin que o vertex

é bieorntío, e no estilacéruí-- e outras espécies, em que se

continua por um o.stilete delgado.

Em regra, o de-senvolvimento da.s protuberâncias fron-

taes está em relação inversa com o desenvolvimento das

suturas ou appendices do vertex. Em vários Âphodius^

Melolonthidtíos e Cetoi}ideoSj tixla a região superior da ca-

Ijeça é lisa ou apenas sinuosa.

O prothorax é geralmente volumoso, transversal e su-

periormente deprimido nos Âtm(chnt< e mesmo nos Gj/iano-

plfurus, trapezoidal ou subtriangular nos Sisyphus, espesso,

sinuoso, cm muitos casos profundamente sulcado e ence-

tado á frente, nos Copyrh^ Buhas e Oryctes; toma diffcren-

tes aspectos nos OnthophaguH, uma forma um tanto mais

constante em parallelogrammo nos Apliod/ms , muito con-

vexo e por vezes guarnecido do protuberâncias c cstiletes

corniformes nos Geotrufes^ e trapezoidal, mais ou menos
deformada, nos Melolontkideos e sobretudo nos Cetonidfos.

O escutelo não existe em todos os géneros.

Assim, por exemplo, nos Scaraòaens e Onthajíhafpis é

geralmente nullo. Nos Cetonideos apresenta um grande

desenvolvimento, o é de forma triangular mais oul^menos

alongado, algumas vezes subcordiforme. Na inaior parte
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dos Melolonthas, Otyctes, etc, é cordiforme ou em trian-

guio curvilíneo, e o seu desenvolvimento é variável assim

como nos Geotnt])es.

Observando ainda as pecas superiores do thorax deve-

mos considerar aqui os elytros, largos, curtos e subplanos

nos Scarahams, Onitis, Chyronitis e Oniticellus, um pou-

co mais convexos mas ainda muito curtos nos Onthoijha-

gus, planos mas um tanto alongadas, cobrindo mal os seg-

mentos abdominaes, nas Cetonias^ e convexos, sobretudo,

nos Copvis, Buhas, Geotrupes, Psmmnodius e mesmo nos

Aphoãms e nos Trox. Os Melolonthideos estabelecem uma

passagem d'csta forma para a que observamos nas Ceto-

nias. Scão variáveis, mas em geral alongados, um pouco

planos superiormente e posteriormente deprimidos.

O aspecto do tegumento, tanto do prothorax como dos

elytros, é variável. O prothorax na maior parte dos casos

é glabro, pontuado e rebordado, sobretudo dos lados. Em
muitas espécies comtudo é notavelmente pubescente (Trt-

chius tédominalh, TropinotM squalida, typo, etc.) ;
noutras

íipenas ciliado {Scarabams); quasi liso e brilhante (G-et^-

trupes) ; ou rugoso {Psamutodius, Onitis Jon^ etc).

Os elytros são em geral marcados com estrias longitu-

dinaes, mais ou menos parallelas. Nos Trox^ por exemplo, o

aspecto ó granuloso, em muitas espécies de Melolonthi-

deos as estrias são pouco apparentes e nullas numa grande

parte das Cetonias^ onde também são glabros como nos

Atmchus.Gymnopleurus, Cojyris, Babas, Geotrupas, etc. No

Onitis Jon são rugosos, e em varias espécies de Onthopha-

gus, Apkodidius, Melolonthid.eos e mesmo Cetonideos apre-

sentam-se mais ou menos avelludados ou simplesmente

peludos. Nos membros anteriores e posteriores as pecas

articulares da base, as ancas e trocbanteres fornecem ca-

racteres superiores para a classificação dos géneros e de

varias espécies. 7\s ancas consideram-se longitudinaes,

transversaes ou obliquas, segundo a sua posição cm rela-

ção ao eixo do corpo. Nos membros anteriores de uma

grande parte dos Melolonthideos, são unidas entre si, em-

bebidas .transversalmente na cavidade cotiloide do proes-

íerno. Nos Cetonideos e nos Melolonthideos apresentam-se

notavelmente salientes, cónicas e um tanto afastadas entre

si. Entre um e outro caso observam-se innumeras formas

transitórias, que se repetem simultaneamente nas articu-

lações dos outros membros.

. Os fémures são em geral fortes, algum tanto depnmidos

superiormente, dilatados ao meio, pontuados, pubescentes
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ou ciliados ; noutros casos lisos, crenados ou inermes. As
tibias anteriores apresentam modificações consideráveis

nos machos dos Onitis, por exemplo
; mas em geral são lar-

gas, fortemente denteadas pelo bordo externo, terminando
por um esporão mais ou menos agudo e desenvolvido. Os
tarsos nem sempre existem em todos os membros. Nos
Scarahaeus, por exemplo, não existem nos m';mbros ante-

riores, e nos Onitis existem só nas fêmeas.

A configuração dos membros intermédios e posterio-

res é semelhante ; as tibias são em geral curtas, espessas,

ciliadas ou mesmo espinhosas, dilatadas para a extremi-

dade e em muitos casos terminando por esporões desi-

guaes. Nos dois pares de membros posteriores existem
sempre tarsos, terminando por pequenas garras, curvas e

delgadas, excepto nos Ilopiíos e outros Melolonthideos em
que são substituidos por fortes ganchos recurvados moveis.

Das peças inferiores do thorax é notaveJ o grande de-

senvolvimento que toma o metathorax, sobretudo nos Co-
prophagos. O proesterno, na maior parte dos casos, fica

occulto pelas ancas anteriores ou pelas duas cavidades co-

tiloides. Nalguns Dynastidus e Butelidiis esta peça é pro-

vida de uma apophise anterior (ante-femural), ou posterior

(post-femural), em geral delgada e avelludada.

O abdómen fica a descoberto lateralmente, sobretudo

nos Gymnoj}leuTii^ c nas Cetonias. Nos Ateuchus^ nos Co-
])ris e noutros géneros, os elytros recobrem-no dos lados,

e os segmentos abdominaes são verdadeiramente visiveis

só pela parte inferior.

O pygideo tem um desenvolvimento variável, mas a for-

ma é por assim dizer constantemente a de um triangulo

curvilíneo. No Sist/phus comtudo, afastando-se do typo com-
raum, é extremamente alongado ; na fêmea do Valgos lie-

'inipterus prolonga-se por um oviscapto longo e delgado

;

emfim outras modificações, a que teremos de nos referir,

estão geralmente de acordo com a forma e dimensões dos

elytros.

Com este rápido estudo das formas externas dos Sca-

rabaeideos, comparando-as entre si, não tivemos em vista

mais do que dar vim conhecimento geral do aspecto que
podem apresentar as diíferentes espécies de que nos va-

mos occupar.

As diversas regiões do corpo dos insectos, a que nos re-

ferimos, são justamente aquellas de que tiramos os carac-

teres indispensáveis para as diagnoses dos differentes ty-

pos de familia, dos grupos, dos géneros e das espécies.
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?n ' traballio descritivo que empreíiendemos parece-

:&iéaíe. e para maiorias, detalhes citamos as
'- r. Erichson, Lacordaire, Boitard, Mulsant,

Iti _ -i H. d"Orbig:ny.
'

: -ruinte das ScarabMoideos Copridios de Por-

tar systema. de elassiíicação que adoptámos.

Rí«yjgirto-aos bo altimo natalogo de Hej^den, introduzimos-
^-^ jBCiáificaçôes que se acham de acordo com a nossa ma-

_ra «le ver sobre a importância relativa dos caracteres

pATa distinguir os diiferentes g-rnpos, géneros, es-

c vajiêdadeá.

Sfr.,^ realidade, a ciassiHcaelío systematlca tem por fim

^•^^^•^T-ziOs sobni á relaçEo mais ou menos intima que
!-:•. "r »s espécies e principalmente sobre os carac-

-z:*: pDSfifias e indispensáveis para as distinguirmos, pa-

^ :> ^Ê a separação dos differentes tjpos, conservan-
—.«* ãemprê- em relação intima com uma forma própria

- - -t.€cie— . é o melhor meio de chegarmos a uma conclu-

íiva e absolutamente racional sobre o seu valor na



RELAÇÃO DOS SCHRABAEIDEOS DO GRUPO COPRIMI

Fam. Scarabaeidae, L.

Divisão I — S. Il,ai>ai'os-tieta

Grupo Coprini.

1." grupo secundário : Atevcltini.

Gen. Scarahaeus, L.

S. saceVj, L.

var. inermis^ MuLS.
var. edentatuSj MuLS.
var. punctidatuSj MuLS.
var. rufipes^ NoB.

>' S. ])uncticollisj Latr.

B. variolosusj Fab.
;-" S. cicatricosits^ Luc.

var. sanguinolenta^ NoB.
var. mdistincta^ NOB.

typo minor.

S íS. laticollis, L.

var. laevicollisj, Muls.
typo minor.

Gen iSisyphus^ Late.

j4 S. Schaeferi (L.).

var. Boschnaekij FiscH.

var. submarginatuSj MuLS.
var. subinermes, MuLS.
typo minutus.

Gen. Ôjpnnophurus^ III.

G. i)ihdarms (L.).
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var. castanonota, Nob.
var. laeviusculus, Mols.
"ar, mdistinctus, Mdls.
var. òiãentatits, Muls.

*- ^>. á>ííí-jíí,í (ilAo Leay).'
var. virescensj XoB.

>r 6=. fiagelhitus, Fab.
var. rujípes, NoB.
typo T/fiiior.

VíiT. suturcdis^ Ch.
var. asperatus, Stev.
var. confususj MuLS.

grupo SGGimdario : Coprini.
Gen. Cojyris, Geofe.
;< C. hispicmus (L.).

var. iJcmiscuSf Fab.
var. retusus, MuL,s.

X C' lunar Is (L.).

var. olÀittrafAis, Muls.
var. mrniculatus, Muls.
var. castaneus, Muls.

C-ren. Bubas
j, Muls.

-S. ÍÍÍ.WK (L.).

var. hrevicovnis^ Muls.
var. chntifrons, Muls.
var. lineifrons, MuLS.
var. castaneus, Muls.

íí. hiihalus (Oliv.).
var. integricornis, Muls.
var. inermifrons, Muls.
var. hrunipterus^ Muls.

Oen. Onitis^ Fab.
''^ OUmeri^ III.

var. planifrons, MuLS. (?)
var. suhcostalis, Muls.

_
var. fuscus, Muls.

^. J'jí?. (Oliv.).

var. infuscafa, NoB.
Gei, Clúronitis, Lansb.C irroraiiís^ ROSSI.

var. Zí>jo7?.M5 (Fabr.)
- - ^ .

. Caí:eo5«/,5^ ThoMS .

X C Sckrehf.ri (Likn.)
var. inãistinctus, MuLS.
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var. ohscumsj, MuLS.

var. òimaculatiis , MCLS.

var. o-ubripesj JiluLS.

var. juvenilisj MuLS.

Gen. Onthophagusj, Late.

A ordem que adoptamos na distribuição das espécies

d'este g-cnero differe, por necessidade, da classificação pro-

posta por Heyden no catalogo de Coleopteros da Europa

e da que vimos indicada no trabalho ultmiamente publi-

cado por d'Orbigny (Syn. Onthoph. Paléarct.; «AbeiUe»,

1898, pp. 117-254).

Heyden distribue-as pela seg-umte ordem:

Amyntasj Oliv.

Taúrus, SCIIR.

Verticicornis^ LaiCH.

Stylocarus, GraELS.

Vacccij L.

Coenohita, HerbST.

Fracticornisj, Preys.

Lemitr^ F.

HirtiíSj, III.

Maki III.

Aoidalusiacus, Waltl.
Furccdus, Fabr.

Ovatiís^ L.

Nigellus^ III.

Meliteus., F.

PunctattiSj III.

Esta ordem está em desacordo com a distribuição que

adoptamos, tendo em vista o eolorido dos elytros e a forma

da tíutiii'a do vcrtex. tanto nos machos como nas fêmeas

d'estas cspefics.

Vemos aqui misturadas as formas em que os elytros se

apresentam unicolores ou manchados, e em que a sutura

do vertex é lameliforme nos dois sexos, bicornea ou uni-

cornea pelo menos nos machos.

D'Orbigny adopta a seguinte ordem:

AmyntaSf Oliv.

Taurus, SCHR.

NigelluSf III.

Punctatus, III.

Melit&ns, F.
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Fúrcatitííj F.

Vertvíiornisj Laích.
Stt/hjctrus, (jeakl.
AtidaluswcHSj WaLTL.
Opadoolisj D'Obií.

Fmciictyrnw;, PreyS.
CotinúMia, Herlíst.
Maki, III.

Hirtiis, III.

Leumrj. F.

Twcoa, L.

Esta distribuição obedece á divisão do e-enero em differ.nt^ grupos caracterizados pelo Bumero^le es rTas dos"
,

o. largura relativa do prothorax, aspecto das !rena^ íronte e vertex côr geral do tegumeDto, etc.

-í'5^lT T?"'
^^^^1^^^"^^^ « ^e^^^^ro iica dividido em ires

- .--'S. 1." Lspeeies em que os elyíros e prothoTaxI
. (avermelhado ou esverdeado em certas varieZS) •

- Aque Jes em que os eJytros são te^ceos, mancSs
- -^T ou irregularmente de preto, e o protiorax esver- OLi acobreado; ;-].o

Etytros pretos com as extvIZ
^^ avermelhadas, prothorax da cor dos elytTos NoT"?nifH> e.,is:deramos quatro divisões: lJ^EmVe a c^en,^mea J ,>u merme

? (.«..,,); 2.^^ Em quJa crena do
. e umcornea ^> ou inerme ç (.....•.,-.,,l,, e .. "LÍ

.

^ . ^^^;^"tara_do vertex nulia, frontal unicornea o

- 'Íí;ní^ m l<f"'''°
''''''-'^'^0^ também ao aspecto^^ iv.nto mais ou menos pontuado ou granuloso

'zio^T'''
""'^""^' ^" ^^^^ -^b-gíupos, conside-no 1. a. espécies em que as manchas dos cMros--ja armeoto dispostas (andalusiacus, o^acicoU^Z^

-" V
^^--' -''^^-^^^«)

;
no 2.^ aquelles ei que as ml^postas symetncamente (fc„„.,, maki e Ã.Ví^,,).

.k 1T'' ^
O furcatus, que representa um

fiai sep-iiTido pQtíi r. o.-f -c„„„~. -^ í^-fpeoial segundo esta classificação.'

< O. taunts ffícHR.).

var. hovUiuSj MuLS.
var. 7-ectko9iiis^ Lesk.
'/ar, fetnineus, Muls.
var. mmãaçr; Muls.
var. '^((stationota, Nob.
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var. nigrovirescens^ MuLS.
var. fuscipenis^ MuLS.
var. rujipesj, MuLS.

O. verticicorniSj, Laich.

var. distingiiendus, MuLS.
var. infuscatus, MULS. (?).

var. suhcoiivexiijf NoB.
O. styloceruSj, GrKAÈLLS.

var. rubrescensj NoB.

O. nigellus, Ii.L.

O. ovatus, LiTSíN.

var. facatrus, MULS.
>^ O. lounctatus, III.

O. melitens, III.

X O. aviyntas^ Oliv.

var. sycophanta^ MuLS.
var. umhrinits^ MuLS.
var. nigrovirescenSj, NOB.

X O. andalusiacus, Wlt.
var. marginata,) NOB.

O. opacicolis, d'Orb.

V O. fractícornis , Preys.

var. suò-rectícorrdSj MuLS.
var. sublaminatus j MuLS.
var. similiSj SCRIB.

var. marginatus, Muls.
var. jlavescãns, NoB.

var. virescens, NoB.

O. vacca (L.).

var. ajfinis^ Sturm.
var. vicinus^ MuLS.
var. difficilis^ Muls.
var. mòlineolatusj MuLS.
var. lusitanica, NoB.

O. coenohita, Heebst.
< O. lemur, Fáb.

var. ciirvicinctus , MuLS.
var. lineolatus, MuLS.
var. mutahilisj MuLS.
var. glandÂcolor, MuLS.
var. e.genus, MuLS.

>C O. 'inalei; III.

var. atrigatus, òMuLS.

var. variahilisy MuLS.
var. intercej^ta, NoB.
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'>^ O, kirUis, III.

var. infuscatcij NoB.
var. conjugataj NoB.

X O. furcatus, Fab.
var, hidentatus, MuLS.
var. laminiger, MuLS.
var. rubellus, Muls.

Oen. Oniticellusj Serv.
O. flavijMs, LiNN.

var. fulvicolis, Muls.
yar. fulvipterus, MuLS.
var. minuta, í\^ob.

O. pallipes, Fab.
var. siédeUtus, MuLS.





TABELLAS SINÓPTICAS

PAKA A

DETERMINAÇÃO DOS GÉNEROS, ESPÉCIES E VARIEDADES

SCARABAEIDEOS DE PORTUGAL

Palpoa maxillares de quatro artículos, labiaes

de três; autennas em geral curtas, inseri-

das lateralmente á frente dos olhos e for-

madas por oito a onze artículos, terminando
em massa ou clava mais ou menos globosa,

pectinada ou folíacea. Sete pares de esti-

gmas abdominaes; tarsos de cinco artículos.

Formas variáveis Fam, Scarabaeidae
{Pae:. 7)

Estigmas situados sobre a membraua que
liga os arcos abdominaes superiores aos

inferiores, occultos pelos elytros; ligula

distincta do mento Divisão I Laparosticta (J. V^al),

(Pag. 32 e i9)

Estigmas abdominaes situados sobre a mem-
brana na ligação dos arcos superiores com
os inferiores, outros sobre os arcos ven-

traes; no sétimo par, ocultos em geral pe-

los elytros fechados. Ligula geralmente cór-

nea em parte e ligada ao mento Divisão 11 Pleurosticta (J. Val).

(1)

(1) Ver monographias .sobre M<lolonthini, Rulelini, Dynastini (a publicar) e Ceio

niniij publicada.
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Divisão /— Laparosticta

(Divisão em grupos)

glabios ou pubeseentcs; seis sedimentosabdommaes apparentes
.

,

^_

' nSr^'™ ^"™^ '^^ P^'^ ««brindo com-pletameute os órgãos bocaes; antennas emgeial de nove artículos {dez o máximo). . A.

''

co^beín^'^'^"'^' f^'' °" "'«"^^ ^ des.

nn.P lír ,

^^'" ^°^^^^' antennas de

Snctos™'" T^:':"'''
' P-feitamente

B.

^
2noS-r'*'"°'''

^^^•'"i^^^do por um forteesporão
a

A' Tíbias posteriores terminando por doisesporões desiguaes _ ^

a Antennas de oito ou nove artículos appa-

rc^Lvtr^'"^^^'^^^^^-^-^'-^^-^^-
^ gr. Coprini,

b Antennas de nove ardculos apparentes-
(^^s.32e^9}

cXddco^"''''
ovalar, ou mais^L menos

'^^^
líg^- Aphodiini i.

h> Antennas de dez artículos apparentes: osemeo pnmen-os segmentos ventraes liga-dos entre si. Corpo ovalar, convexo Illlr. Hybosorinii.

B Antennas de onze artículos apparentes-
corpo espesso subovalar eonne.o^ . V g^l Geotrupini K

Forma ovalar alongada; elytros rugosos •

cmco segmentos abdominaes apparentes' p.

!3 Antennas de dez artículos apparentes-

descobei-to os órgãos bocaes; tibias pos-

SIT ^''"'"'''''^^
P°^' «^ois esporões de

.

'^ IV gr. Trogini K

Grupo /— Coprini

(Divisão em géneros)
Cabeça eprothorax desprovidos de appendi-

ces chitmosos salientes; tibias posteriores

'Os gr-a^OB A'jplwdiini, Hyhosorini Geoirurnni o -í'* •

monaa a publicar especial.eLe sob/é eSXfsSe^s do?^;^^^''" ""'' ""
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longas e mais ou menos curvas ; corpo largo
superiormente deprimido Ateuchini, A.

Cabeça ou prothorax provido geralmente ou
pelo menos nos machos, de appendices chi-
tinosos salientes; tíbias posteriores algum
tanto curtas e dilatadas para a extremi-
dade; corpo expesso, convexo Coprini, B.

A Corpo superiormente deprimido, largo;
epistoma semicircular, denteado; olhos
interceptados pelos canthns, antennas de
nove artículos; tarsos anteriores nullos em
ambos os sexos.. gen. Scarabaeus, L.

A/n XI (Pag. 3de50j
A' l^^orpo superiormente plano, espesso, pos-

teriormente deprimido; epistoma sulcado
á frente; olhos interceptados em parte pe-
los canthvs; anteimas de oito artículos

;

tarsos anteriores curtos; tíbias intermé-
dias terminando por dois esporões. . gev. Sisyphus, Latr.

M! r^ . -, . .n ,

(Pag. 36 e 64)
A" Corpo superiormente deprimido, largo;

epistoma sulcado á frente ; elytros um
tanto curtos e estreitos

; antennas de nove
artículos; tarsos anteriores delgados; tí-

bias intermédias terminando por um es-
poi"fío gen. Gymnopleurus, III.

(Pag. 36 e 67)
B lerceiro articulo dos palpes labiaes per-

feitamente distineto; antennas de nove
artículos; escutelo por vezes distineto, . . a.

B' Terceiro articulo dos palpos labiaes in-
distincto, antennas de oito ou nove artí-
culos

; escutelo nullo ou pouco apparente

;

tarsos dos membros anteriores curtos e
filiformes

p.

a Corpo notavelmente convexo ovalar; epis-
toma semicircular; 2.° articulo dos palpos
labiaes mais curto do que o primeiro;
fronte provida de um appendice corniforme
muito saliente simples ou bifurcado; mem-
bros anteriores providos do tarsos; escu-
telo indistincto gen. Copris, Geoff.

<fJ Corpo espesso subquadrangular, bastante
convexo; epistoma semicircular (^) ou
ogiva! (j); 2." articulo dos palpos labiaes
maior que o primeiro; fronte provida de
dois appendices corniformea por vezes
bastante salientes ($) ou de uma sutura
rnais ou menos apparente; membros ante-
riores desprovidos de tarsos pelo menos
nos machos; escutelo indistincto. . gen. Bubas, Muls.

(Pag-. 38 e 83)
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longas e mais ou menos curvas ; corpo largo
superiormente deprimido Ateuchini, A.

Cabeça ou prothorax provido geralmente ou
pelo menos nos machos, de appendices chi-
tinosos salientes; tibias posteriores algum
tanto curtas e dilatadas para a extremi-
dade; corpo espesso, convexo Coprini, B.

A Corpo superiormente deprimido, largo;
epistoraa semicircular, denteado; olhos
interceptados pelos cantJms, antennas de
nove articules; tarsos anteriores nullos em
ambos os sexos gai. Scarabaeus, L.

A' tyorpo superiormente plano, espesso, pos-
teriormente deprimido ; epistoma sulcado
á frente; olhos interceptados em parte pe-
los canthvs; auteimas de oito articules

;

tarsos anteriores curtos; tibias intermé-
dias terminando por dois esporões. . gev. Sisyphus, Late.

Ml r^ • (Paíf. 36 e 64)A Corpo superiormente deprimido, largo

;

epistoma sulcado á frente; el3'rros um
tanto curtos e estreitos; antennas de nove
articules; tarsos anteriores delgados; ti-

bias intermédias terminando por um es-

V^^^^ gen. Gymnopleurus, III.

B Terceiro articulo dos palpos labiaes per-
feitamente distineto; antennas de nove
articules; escutelo por vezes distineto. .

.

B' Terceiro articulo dos palpos labiaes in-
distiucto, antennas de oito ou nove artí-
culos; escutelo nullo ou pouco apparente;
tarsos dos membros anteriores curtos e
filiformes

(Pag. 36 e 67)

P.

a Corpo notavelmente convexo ovalar; epis-
toma semicircular; 2.» articulo dos palpos
labiaes mais curto do que o primeiro;
fronte provida de um appendice corniforme
muito saliente simples ou bifurcado ; mem-
bros anteriores providos de tarsos; escu-
telo indistincto gen, Copris, Geoff.

, „
, ,

(Pag. 37 e 76)
oJ Corpo espesso subquadrangular, bastante

convexo; epistoma semicircular [^) ou
ogival (Ç); 2.0 articulo dos palpos labiaes
maior que o primeiro; fronte provida de
dois appendices corniformes por vezes
bastante salientes {$) ou de uma sutura
mais ou menos apparente; membros ante-
riores desprovidos de tarsos pelo menos
Bos machos; escutelo indistincto. . gen. Bubas, Muls.

{Pag. 3S e 83)
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a" Corpo bastante espesso, quadraugular,
subplano superiormente; epistoma ogival

ou subogival; fronte bicrenada; tibias an-

teriores alongadas, falsiformes e em geral

ciliadas nos $ e mais curtas, terminando
por um esporão articulado nos Ç; escu-

telo distincto gen. Onitis, Fabr.

(Pag. 39 e 89)

«.'' Corpo em parallelogrammo regular; epis-

toma semicircular, encetado e mais ou
menos sulcado á frente; tibias anteriores

providas de tarsos nas fêmeas ; escutelo
muito distincto gen. Chironitis, Lajísb.

(Pag. 39 e 95)

[j Corpo espesso, superiormente plano, te-

gumento notavelmente brilhante; epis-

toma semicircular um pouco sulcado á

frente, crenado; antennas de oito articu-

les apparentes; escutelo nullo gm. Gaccobius, Thoms.
(Pag. 153)

[i' Cori^o pouco convexo largo, bastante es-

pesso, tegumento pouco brilhante ; epis-

toma semicircular ou ogival; fronte ere-

nada ou provida de appendiees chitÍQO.sos

symetricos; antennas de nove artículos

apparentes ; escutelo nullo gen, Onthophagus, Satr.

(Pag. m]

ij'' Corpo superiormente plano, alongado;
epistoma formando meio hexágono mais
ou menos regular ou sinuoso; fronte sem
appendiees chitinosos salientes; antennas
de oito artículos apparentes; escutelo

distincto gen. Oniticellus, Serv.

(Pag. 147)

Gen. Scarabaeus, L.

(Divisão em espécies e variedades)

Elytros apparentemente lisos a

Elytros com pontuações variolosas b

Elytros estriados c

a Comprimento 23 a 24 millimetros. Pro-
thorax aproximadamente da largura dos
elytros; tibias anteriores fortemente den-
teadas; tibias posteriores ciliadas pelo

lado esterno ; tegumento preto pouco bri-

lhante S. sacar, L.

(Pag. 52)

a. Lado interno das tibias anterio-

res inerme var. inermes, Muls.

(Pag. 53)

h. Dentes da margem do epistoma
reduzidos a dois ou quatro var. edentatus, Muls.

(Pag. M)
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c. Prothorax coberto de pontuações
bastante apparentes d

d. Pontuações do prothorax appa-
rentes í elytros e membros pre-
tos var. punctulatus, Muls.

(Pag. 54)

d'. Pontuações do prothorax muito
apparentes; elytros avermelha-
dos; membros intermédios e pos-

teriores fulvos var. rufipes, Nob.
(Pag. 54)

a' Comprimento 1.5 a 18 milHmetros. Pro-
thorax consideravelmente mais largo que
os elytros ; tíbias anteriores pouco profun-

damente denteadas, tibias posteriores

denteadas pelo lado externo ; tegumento
preto S. puncticolis, Latr.

_ . _ (Pag. 55)

b Comprimento 18 a 20 millimetros. Tegu-
mento preto bastante brilhante; protho-
rax e elytros com pontuações em forma
de variolas S. variolosus, Fabr.

(Pag. 5C)

b' Comprimento 15 a 25 millimetros. Tegu-
mento preto pouco brilhante; prothorax

e elytros com pontuações em forma de ci-

catriz variolosa S. cicatricosus, Luc.

(Pag. 58)

fí. Prothorax preto pouco brilhante;
.

elytros preto sanguíneo; estrias

e pontuações bem mareadas var. sanguinolenta, Nob.
(Pag. 59;

b. Prothorax e elytros pretos; pon-
tuações dos elytros reduzidas a
simples rugosidades var. indistincta, Nob.

(Pag. 59)

c. Conservando os caracteres da es-

pécie, mas attingindo quando
muito 14 millimetros typo minor.

(Pag. 60)

C Comprimento 18 a 21 millimetros. Tegu-
mento preto bastante brilhante

;
prothorax

liso ao centro, elytros marcados com uma
serie de estrias largas e acinzentadas . . . S. laticoUis, L.

(Pag. 62)

a. Prothorax desprovido de pontua-
ções var. laevicoUis, Muls.

(Pag. 63)

Comprimento 13 millimetros typo minor.
(Pag. 63)
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Gm. Sisyphus, Late.

(Divisão em espécies e variedades)

Comprimento S a 11 millimetros; tegumento
preto opaco; corpo espesso ; elytros e abdó-
men triangular; membros posteriores nota-
velmente longos s. Schaefferi, (L)

(Pag. 65)

a. Epi&toma e prothorax cobertos
de

^
pêlos amarellados bastante

visíveis var. Boschnaeki, Fisch.

; a 1 . • j • . •
<^^^'- ^^)

0. bulco anterior do epistoma in-

distincto var. submarginatus, Muli
(Pagr. 67)

c. Apopnysedentiforme dos fémures
posteriores indistincta var. subinermis, Mdls.

(Pag. C7)

d. Comprimento 6 millimetros typo minutus.
(Pag. GGJ

Gen. Gymnopleurus, III.

(Divisão em espécies e variedades)

Tegumento liso a
Tegumento rugoso h

a Comprimento 10 a 15 millimetros. Crenas
divergentes da fronte, partindo da parte
superior do vertex; creua lateral do abdó-
men rectilínea G. pilularius, (L).

„ .
(Pag. G8)

a. Comprimento 9,5 millimetros.
Margem anterior do epistoma
preta; vertex avermelhado ely-
tros e membros posteriores, ver-
melho escuro. var. castanonata, Nob.

0. l^ontuaçoes do prothorax indis-
tiíictas var. laeviusculus, Mcls.

c. Eistnas dos elytros indistin-
ctas var, indistinctus, Ríols.

(Pag. 70)
d. Tibias anteriores bidenteadas do

lado externo var. bidentatus, Muls.

a' Comprimento 11 a 15 millimetros. Tegu-
mento preto. Crenas divergentes partindo
dos lados da fronte ; crena lateral do ab-
dómen formando uma linha quebrada do
1.0 para o 2." segmento G. Sturmi (Mac Leay).

(Pag. 70)
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a. Comprimento 13 millimetros. Te-

gumento verde glauco esduvo. . . virescens, No}?.

(Pag. 72)

a" Comprimento 13 a 15 millimetros. Crenas

divergentes frontaes salientes apenas so-

bre as margens do epistoma; crena late-

ral dos segmentos abdominaes princi-

piando no primeiro segmento por uma
saliência ogival G- cantharus, Ek:ch..

(Pag. 72)

b Comprimento 10 a 14 millimeiros. Pon-

tuações do epistomavariolosas, tegumento

rugoso, sobretudo nos elytros 6. flagelatus, Fab.

(Pag. 74)

a. Comprimento 10-11 millimetros.

Elj'tros, membros e toda a re-

gião inferior do corpo averme-

lhada var. rufipes, Noe.
(Pag. 75)

h. Espaço comprehendido entre a

sutura abdominal e os elytros

marcados com pontuações regu-

lares «íií*- suturalis, Muls.

(Pag. 75)

c. Pontuações variolosas do pro-

thorax pequenas e unidas, algum

tanto confiísus; as linhas sinuo-

sas de separação d'essas pontua-

ções lamelliformes var. asperatus, Stevek-

(Pag. 75)

d. Rufrosidades dos elytros pouco

salientes e confusas var. confusus, Muls.
(Pag. 75)

c. Conservando es caracteres da

espécie; comprimento 8 milli-

metros. íypo minor.
(Pag. 75)

Gen. Copris, G-eofr,

(Divisão em espécies e variedades)

a Comprimento 20 a 30 millimetros. Tegu-

mento preto; ponta eorniforme frontal mais

ou menos longa e curva; porção superior

do prothorax sem sulco longitudinal ao
_

meio, margeud anterior sinuosa C. hispanus (L.),

(Pag. 78)

Ponta eorniforme do vertex pouco curva

não attiiigindo a margem euperior do

prothorax, quasi perpendicular; mar-

gem superior do protl)orax subreetili-

nea ^*^^- paniscus, Faub.

(Pag. 80)

a. Protborax pouco encetado á fren-

te; ponta eorniforme do vertes

notavelmente curta. Dimensões

inferiores do typo da espécie var. retusus, Muts.

{Pag. 80)



b Comprimento 17 a 23 millimetros. Tegu-
meoto preto brilhante; ponta corniforme
frontal quasi perpendicular e mais alta
que o prothorax ^

-^
curta e bifurcado J;

prothorax profundamente sulcado sobre o

disco e anguloso C. lunaris (L).

(Pag-. 81)

a. Ponta corniforme frontal nao
attingindo o bordo superior do
prothorax e fortemente denteada
»a base var. obliteratus, Muls.

(Pagr. 82)

h. Ponta, coniforme reduzida a uma
pequena saliência cónica, aigum
tanto recurvada var. corniculatus, Muls.

(Pag. 85)
c. Com os caracteres da var. corni-

culatus. Tegumento preto aver-
melhado var.. castaneus, Muls.

(Pag. 83)

Gen. Bubas, Muls.

(Divisões em espécies e variedades)

a Comprimento 12 a 20 millimetron. Tegu-
mento preto, pontas lateraes comiformes
da sutura frontal mais ou menos agudas;
prothorax prolongando-se anteriormente
por uma salieucia cuneiforme ^' i B. bison, (L.)

(Pa ff. Sõ)

a. Pontas lateraea da sutura fron-

tal curtas, quasi direitas e cóni-
cas, protuberância prothoraxica
pouco saliente var. brevicornis, Muls.

(Pag. 86)

h. Pontas, lateraes da sutura fron-
tal reduzidas a um pequeno tu-
bérculo cónico ou corniforme;
protuberância prothoraxica redu-
zida a uma linha curva um pouco
saliente var. dentífrons, Muls.

„ (Pag. 86)

c. Sutura frontal recta, sem protu-
berâncias lateraes var. lineifrons, Muls.

(Pag. 8G1

d. Parte superior e inferior do corpo
preto avermelhado var. castaneus, Muls.

b Comprimento, lo a 19 millimetros. Tegu-
mento preto

;
pontas lateraes da sutura

frontal obliquamente encetadas; prothorax
prolongando-se anteriormente por uma
saliência bifurcada B. bubalus (Oliv.).

(Pag- S7J

' As fêmeas d'esta espécie e da feguinte confundcm-se facilmente. A sutura fron-
tal <; unicornea e o cpistoraa ogival.
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Pontas corniforraes e proeminên-

cia anterior do prothorax redu-

zidas var. integricornis, Mui.s.

(Pag. 88)

Pontas corniformes reduzidas a

pequenos tubérculos cónicos;

proeminência anterior do protho-

rax reduzida a uma sutura pouco

saliente e obtusamente trun-

cada var. inermifrons, Muls.

(Pag. 89j

aterus, P

(Pag. 89}

<: Tegumento preto avermeliia-

do ; var. brunipterus, Muls.

Ge7i. Onitis

(Divisões em espécies e variedades)

Comprimento 21 a 26 millimetros. Tegu-

mento preto, fronte provida de uma ponta

mediana mais ou menos saliente; prothorax

finamente granulado; elytros finamente

rug-osfts; tíbias anteriores longas, falsifor-

m'73 ^ ou curtas e denteadas Ç 0. Olivieri, Ki..

(Pag. 91)

a. Tubérculo frontal indistincto var. planifrons, Muls,

(Pag-. 92)

b. Terceiro e por vezes o quinto in-

tervallo subeostal saliente var. suhcostalis, Muls.

(Pag. 92)

c. Parte superior do corpo, ou pelo

menos os elytros, avermelha-

dos var. fusCUS, Muls.

(Pag. 9Sj

Comprimento 11 a 15 millimetros. Tegu-

mento prtjto; crena frontal curvilínea, sa-

liente; prothorax e elytros rugosos; tibias

suteriorcs, longas, um pouco dilatadas para

í extremidade, denteadas e curvas ^\ lar-

gas, curtas e denteadas Ç .0. Jon (Oliv.)

(Pag. 9;^)

C^i^mprimento 9 millimetros; elytros e

m.eiiibros anteriores e posteriores

avermelhados; tegumento avermelha-

do vai'- infuscata, Nob.

(Pag. 94)

Gen. Chironitis, Lausb.

primento 13 a 15 millimetros; Protho-

. preto com os lados avermelhados ^'\

-.ros estriados, sépia escuro manchados

.-.ííarmcnie de preto. ~ C irroratus

.-: . var. lophus (Fabb).

(Pag, 96)
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Gen. Caccobius, Thoms
a Comprimento Õ a 7 millimetros. To.mxmmto

preto, notavelmonte brilhante; eJyh-os com
quatro mauchas vermelhas, duas sobre os
ang-uíos anteriores e duas sobre os poste-
riores; membros intermédios e posteriores

C. Schreberi (L).

a. Prothoras convexo sem sulco nem
^^^^' ^^'^*

protuberância
ycir. indistinctus, Muls.

//. Manchas dos eIytro3 quasi indis-
^^^^' ^'^^^

*""'*''^
-^ar. obscurus, Mdls.

Manchas dos elytrog ligados duas
'^""^^ ^^^'

^ '^^
«"•- bimaculatus, Muls.

c.

d. Os três pares de membros aver-
'''*^' '^''^

'"'"^^^^^^ ^«r. rubripes, Muls.

e. Tegumento da parte superior e
^^*^' ^'*'

inferior do corpo e patas aver-
™^"^^<^'' ^™^ juvenilis, Muls.

(Pae-. lõG)

írew. Onthophagus, Late.
(Divisão em espécies e variedades)

Elyíros c prothorax preto (avermelhado ou
esverdiado) \ _

Elytros testaceos manchados regular ou irre-
gularmente de preto; prothorax acobreado
esverdeado ou preto «

Elytros preto vinoso com a extremidade pos-
terior avermelhada

a Sutura do vertes bi córnea ^, iner-
me (lamellifarme) J ^

a' Sutura do vertex unicorneo ^', iner-
me (lamelliforme) Ç jj

y." Sutura do vertex inerme ^ e J c

«'"Sutura do vertex imperceptível ^•
frontal unicornea $ _' ^

P Manchas dos elytros irregularmente
dispostas .!,

3' Manchas dos elytros regularmente
dispostas X L

li

7 Sutura do vertex trieornea ^ ou
inerme (lamelliforme) $<^ =^
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* Comprimento 8 a 10 millimetros. Epis-
totna ogival, alongado ; sutura frontal
indistincta, a do vertex prolongando-se
em duas liastes corniformes longas e del-
gadas. Elytros pretos. Ç Epistoraa semi-
circular; sutura frontal curvilínea sa-
liente, a do vertex semelhante, inerme,
paralellii á frontal. Elytros pretos 0. taurus (Schr.)

ug Prolongamentos corniformes do
vertex attingindo quando muito a
altura do prothorax, curvos, ely-
tros pretos. Ç Semelhante ao typo
da espécie var. bovillus, Muls.

(Pag. 103)
h á' Prolongamentos corniformes do

vertex, curtos, rectos, reduzidos
por vezea a uma pequena ponta. Ç
Elytros por vezes avermelhados,
semelhantes ao typo da espé-
cie var. recticornis, Lesk.

-r D 1 .,. (P^Sr- 103)
< 3 Prolongamentos corniformes do

vertex, iiullos ; prothorax sem sul-
cos latoraes; elytros em geral
avermelhados. Ç Semelhante ao
typo da espécie . var. femineus, Muls.

a ^ Prolongamentos corniformes do
vertex nullos; prothorax sem sul-

'

cos nem depressão anterior, regu-
lar, pouco convexo. $ Semelhante.
Elytros em geral avermelliados
(comprimento 6 a 5,9 millime-
ti"os) var, mendax, Muls.

e. iegumeuto da região superior e
inferior do corpo e membros testa-
ceo; fronte inerme; comprimento
8 millimetros var. castanonota, Nou.

/. Conservando a forma do typo da
espécie $ $. Tegumento esver-
deado sobretudo o prothorax var. nigrovirescens,MuLs.

„ ,
,

(Pag. 104)
(j. Cabeça e prothorax esverdeado

escuro; elytros avermelhados var. fuscipenis, Muls.

7 n i ,,
(Pag. 104)

li. Uabeça e prothorax esverdeado
escuro; elytros, membros e por
vezes a região inferior do corpo,
vermelhos var. r ufipes, Muls.

- íP "1 í?" 1 0-i 1

Comprimento 7 a 8 millimetros. Tegu-
niento preto opaco; prothorax granuloso;
rpistoma ogival alongado; sutura do
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vei'tex estiletiforme, sinuosa. $ Sutura
do vertex inerme lamelliforme; epistoma
menos alongado 0. verticicornis, Lich

(Pag. 106)

a. Sutura do vertex sinuosa, despro-

vida de estilete var. distinguendus, Muls.

(Pag. 107)

b. EJytros avermelhados var. infuscatus, Muls.
(Pag. lOS)

c. Sutura do vertex curvilinea ^ (rec-

tilínea Ç); prothorax regular sem
depressões nem protuberâncias,
convexo (comprimento 7 millime-
tros) vcc. subconvexa, Nob.

(Pag. lOSj

0'$ Comprimento 13 a 14millimetros. Tegu-
mento preto um pouco brilhante; pro-

thorax pontuado ; epistoma ogival ; sutura
do vertex estiletiforme, sinuosa. Ç Sutura
do vertex subtrapezoidal-, epistoma se-

micircular 0. stylocerus, Grael.

{Pag- JOS)

1)1 Eiytros avermelhados var. rubrescens, Nob.

(Pag. 1 0)

C. Prothorax convexo, sem depressões nem
protuberâncias c,

c' Prothorax trilobado anteriormente p

« Tegumento bastante brilhante,

prothorax finamente pontuado , . , 7

a' Tegumento opaco; prothorax fina-

mente rugoso ?í

y Comprimento 4 a G iniiiinietroa. Largo
;

tegumento preto lun pouco azulado

;

epistoma ligeiramcnfo sulcado á frente;

prothorax bastante mais largo que os

eiytros e muito convexo (^' e Ç seme-
lhantes) 0. nigellus, III,

(Pag. 110)

"[' Comprimento 4,5 a 5 millimetros. Oval;
tegumento preto vinoso ou acobreado

;

epistoma bastante sulcado á frente; pro-

thorax da largura dos eiytros aproxi-

madamente {^ e 2 semelhantes), . .... 0. ovatus, L.

(Pag. 112)

a. Parte superior do corpo ou pelo me-
nos os eiytros avermelhados var. fucatrus, Muls.

(Pag. 114)

S. Comprimento 5,5 a 6,5 millimetros. Lar-
go; tegumento preto vinoso, cabeça e

prothorax finamente rugosos; epistoma
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'íêsszuê,Ik salcado íí freate sabogival {$ e^
fcaaííkAisíesí 0. punctatus, III.

^_ .. .
(Pag. li'!)

ClM^razieDto i a ti miIUmetros. Largo.
T«g«E*íiEO preto opaeo; epistoma semi- .

«ã«sÍAr. ligeiramente sulcado; prothorax
«ai áoh sulcos profundos anteriores for-

aac 10 um klbo mediano e dois lateraes
ccsrers-entes {^ e Ç semelhantes) 0. meliteus, Fab.

,

CcDiprimento S a 11 millimetros. Tegu-
:3«ato preto brilhante, Epistoma largo;

j

catara írootal ciirviUnea; prothorax com
díãs snteo^ lateraes anteriores, bastante
pi-Dfand93: mais largo que os elj^tros.

£.:-:r.jí crivados de pontuações salien-
1^ I futura frontal provida de um pe- '

.Zt3-; tubérculo intermédio; prothorax
Tt^idAt 0. amyntas, Oliv.

a. ritittira frontal reduzida a um pe-
queno tubérculo comprimido íz-ar. sycophanta, Mkls. i

(Paff. 119)

. Elyti-ús avermelhados var. umbrinus, Muls. '

(Pag. 120)

.-. Prothorax verde escuro var. nigrovirescens, Xor.

. o XI ,
(Pag:- Í20)

'

— rrothoras preto opaco
y.

7 Protborajc vertle, acobreado ou preto vi-
--^so p

I

i Comprmiento 7 a 10 millimetros. Caboi^a
j

? prodíoras: preto opaco; epistoma sub- i

j.--i[ ^ (áomicircular Ç), suturado ver-
' r -:-nica poudo saliente ^, curvilinea Ç; '

. - ;"3 te.stac!eo amarellado, marraorados
---^'<^ O, andalusiacus,

Wr.T. i

ir 1 (^'*S- 121) '

ii Mancbaa pretas dos elytros reuni- l

das sobre as margens externas;
j

disuo tíiâtaceo amarellado var. marginata, Nod, í

> UimpTim&Bto h a í.p miHunetros. Cabeça
^

e prothoras preto vinoso, ligeiramente
Vríllifljite: sutura do vertex estileíiforme

\

- oa curyiliiiiea $, bastante saliente,
|

^iabro: epistoma subogival com as mar-
f?S3 íínuosas; elytros testaceos aver-

j

adhado, miiiichados de preto 0. opacicolis, d'Orb. í

Ai^iprimento 4,5 a 8 millimetros. Cabeça ' "* "'

prethcrax acobreados, esverdeados ou
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preto vinoso crivado de pontuações pili-
geras; epistoma subogival com as mar-
gens regulares $ ou semicircular Ç;
sutura do vertes estiletiforme $ ou cur-
vilínea Ç, bastante saliente; elytros tes-
taeco amarellado ou avermelhado, man-
chados de preto Q. fracticornis, Pkey.

a. (5 hutura do vertex terminando
em ponta cónica, e reduzida
por vezes a um pequeno tu-
bérculo cónico var. subrecticornis, Muls,

í/. 3 outura do vertex inerme, si-

nuosamente arqueada. . var. sublaminatus, Mdls.

c. ^ Liamina do vertex reduzida,
curvilínea var. similis, Sceib.

/Pac 12S1
d. ^~Ç Manchas dos elytros accumu-

lados sobre o disco, formando
em toda a volta uma orla tes-
^^cea var. marginatus, Muls.

e. $ Ç Cabeça e prothorax roxo; ely-
tros amarellados com algumas
pequenas manchas nos inter-
vallos das estrias; região in-

ferior do corpo e membro?,
amarellos var. flavescens, Nob.

/• $ Ç Cabeça c prothorax, verde
escuro, metaliico ; elytros tes-
taceos finamente manchados
de preto var. virescens, Nob.

P'^ Comprimento 8 a 11 iniliiaietros. Cabeça
e protlioras acobreados ou esverdeados,
glabro pelo menos sobre o disco; epis-
toma ogíval ^, 011 semicirciílíir $, sutura
do vertex estiletiforme ^, bicornea ou
inerme $ ; ângulos anteriores do protho-
rax dirigidos para a frente; elytros gla-
bros, com manchas pretas esverdeadas,
dispersas irregularmente 0. vacca (L).

-ir- .,
'P^s- ^30)

a. ^ Ijamina e estilete do vertex
reduzidos, prothorax quasi
perpendicularmente encetado
á frente, biíuberculado vor. afíinis, Muts.

^ Lamina e cstilete do vertex
reduzidos, o estilete marcado

(Pag. 132)

por um pequeno tubérculo
cónico; prothoraxuormal var. vicinus, Muls.

(Pag. 132;
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j Lamina do vertex inerme,

reduzida íi uma satura curvi-

línea pouco apparente var. difficilis, Muls.

{Paç. 132)

i ^ o ilaincliias tios elytros formando

traeos loagitudÍDaes nos in-

tervalios das estrias. . . var. sublineolatus, Muls.

(Pag. 133)

í. ^' Ç Epistoma violáceo; estilete

da lamina do vertex reduzido

a um pequeno tubérculo; pro-

tliorax verde escuro, eiliado

notavelmente de pêlos ama-
rellos; elytros amarellos com
as calosidades dos ângulos hu-

meraes avermelhadas, mem-
bros avermelhados var. lusitanica, Noc.

(Pag. 133)

Comprimento 7 a 9 millimetroa. Cabeça

e protborax acobreado dourado, raras

vezes esverdiado, pubesceutes; protho-

ras Diuito convexo; epistoma subogival,

lamina do vertex estiletiforine ou lamel-

lo=fi i ãugnlos anteriores divergentes ; ely-

tros pubescentes, testaceos, com peque-

nas e pouco numerosas manchas pretas 0. coenobita, Heebs.

(Pag. \U)

Comprimento 5 a 8 millimetros. Sutura

do vertex lameloso (^' Ç) muito saliente,

urothorax com dois lobos lateraes ante-

riorca e um intermédio largo ou sulcado

ao meio, elytros marcados ao meio com
cinco pequenas manchas pretas dispos-

tas eiii curva nos intervallos das es-

trias O- lemur, Fab.

(Pag. 137)

£(. Manchas dos elytros ligando- se

transversalmente e descrevendo

uma curva regular var. curvicictus, Mols.

(Pae- 138)

ò. Manchas dos elytros alongadas

formando linhas longitudinaes nos

intervallos das estrias var. lineolatus, Mlls.

(Pag. 138)

r. Manchas dos elytros em numero
inferior ao normal var. mutabilis, Muls.

(Pag. 139)

d. Elytros sem manchas var. glandiculor, Muls.

(Pag. 139)

e. Tubérculos do prothorax pouco

distinctos var. egenus, Muls.

Comprimento 5,5 a 8 millimetros. Sutura

do vertex terminando por um pequeno

e^tLlete ou sutura curta e curvilínea;

(]>ag. 1391
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proíhorax normal, bastante convexo;
elytros marcados por duas series de
pequenas manchas pretas, dispostas a
1." sobre os 2.», 3.°, 5.", 7.o e S.° iater-
vallos 6 a 2.3 sobre os S.", 3." e 5." 0. maki, III.

{Pag. 139)

ii. Manchas dos elytros em numero
superior ao normal e por vezes
dilatadas var. atrigatus, Muls.

(Pag. 141)

b. Mancha dos elytros em numero
inferior ao normal var. variahilis, Muls.

(Pag. 141)

c. Mancha dos elytros em numero
normal mas formando dois feixes
cruzando-se var. intercepta, Non.

(Pag. Ul)

ff Comprimento 6^5 a 8,5 millimetros. Su-
tura do vertex lamelliforme ou terminando
num pequeno tubérculo mais ou menos
estiletiforme; prothorax normal; elytros
mareados com uma serie de traços pretos
parallelos cobrindo as estrias. .'

0. hirtus, III.

(Pag, 142)

a. Traços que recobrem as estrias
dos elytros, dilatados formando
uma mancha sobre o disco., var. infuscata, Nob.

(Pag. 144)

h. Traços que recobrem as estrias
dos elytros, ligados pelas extre-
midades, dois a dois var. conjugata, Non.

(Pag. 144)

# Comprimento 3,5 a 5,5 millimetros. Su-
tura do vertex provida de dois pontos
lateraes salientes, direitos, e um inter-
médio mais curto ou lamelliforme, elytros
preto vinoso com a extremidade poste-
rior avermelhada Q. furcatus, Fabk.

^ T • 1 . , . f^^^:- í«)
a. 3 l^amina do vertex bicornea.. . bidentatus, Mul.^s.

(Pag. 146)

h. ^ Lamina do vertex horizontal
ou um pouco curva, terminando
lateralmente por duas peque-
nas pontas cónicas var. laminiger, Muls.

(Pag. 146)

c. ^ $ Parte superior do corpo, ou
pelo menos os elytros, total-
mente avermelhados var. rubellus, Muls.

(Pag. 14G)
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Gm. Oniticellus, Skrv.

(Divisões em espécies e variedades)

a Comprimento 7 a 10 millimetros. Epls-

toDia formando meio octogouo; cabeça

com reflexos cúpricos-, prothorax amarel-

lado coui o disco esverdeado; elytros

te&taceos amarellado, com manchas li" ,

neares escuras e pontua^jÕes brancas ... 0. flavipes, u.

(Pag. 148)

ti. Disco do prothorax fulvo ou tes-

taceo claro, com ligeiros reflexos

[letallicos '"'*'"

h. Elytros amarello claro, com man-

cbas alongadas escuras var. fulvipt^erus, Muls.

c. Comprimento 7 a 7,5 millimetros.

Cabeça côr de castanha; disco do

prothorax escuro ; elytros escuros

com as manchas unidas. . . . var. minuta, Ísob.

150)

IS, W
(Pag. 150}

Comprimento 9,5 a 11 millimetros. Epis-

toma formando meio octogono, com os

lados muito sinuosos, amarellado, as

suturas e margens, escuras; prothorax

amarellado, manchado regularmente de

escuro e com quatro pontos pretos sobre

o disco; elytros testaceos manchados de

branco

(Pag. 150)

0. pallipes, Fabb.

{Pag. 151)

Mancha clara dos elytros indistin-

p^j^g
var. subdeletus, Muls.

(Pag. 153)
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Divisão I.— Scarabaeidae Laparostictica

(Laparostictes. — Jacq. du Vai, Gen. Coleopt., t. iii, parte i, p. 17,.

1859).

Estigmas abdominaes situados sobre a membrana que

liga os arcos abdominaes superiores aos inferiores, occul-

tos peios elytros ; ligula distincta do mento.

Grupo I.— Coprini

(Erich., Nat. Ins. Deut., 1848, parte iir, p. 746. — CopriVfe, Lacord.^

Gen. Coleopt., parte iii, p. 61; Jacq. duVal, 1. c, p. 17),

Epistoma em forma de pala cobrindo completamente os

órgãos bocaes, separado da fronte por um sulco visivel

pelo menos dos lados ; olhos divididos por completo, ou em
parte, pelos canthus '; labro membranoso, occulto pela parte

anterior do epistoma- mandíbulas (Est. 11, lig. 1) lamel-

liformes, mais ou menos membranosas, ciliadas na extre-

midade e no bordo interno, longitudinalmente estriadas
;

haste das maxillas córnea, bastante longa e espessa, lobo

externo superior maior e mais largo que o inferior
;
pal-

pes maxillares curtos, glabros, com o ultimo articulo mais

ou menos fusiforme e maior que os precedentes ; mento
córneo, avelludado, cortado obliquamente dos lados, e

mais ou menos sulcado á frente; ligula coriacea ou mem-
branosa, dividida em dois lobos estreitos e ciliados ; artí-

culos dos palpos labiaes (Est. II, fig. 2) eriçados de pêlos

1 Prolongamentos lateraes da face.
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long-os, o ultimo por vezes indistmcto ou pelo menos muito
mais pequeno que os antecedentes antenuas inseridas nos
lados da cabeça, eomjjostas por oito ou nove articules,
sendo o primeiro notavelmente longo e os três últimos
formando clava ovalar; ancas anteriores transversas, mais
ou menos salientes, intermédias, obliquas e longitudinaes,
distinctas; abdómen composto por seis seg-meníos inferior-
mente apparentes; tíbias terminando por um esporão có-
nico, long-o e pouco curvo.

/." divisão do grupo: Ateiieliini

(ÂteucMdes —Trih., Lacord., G«u. Coleopt., parte iir, p. 65; Jacq.
du Vai, I, c, p. 18).

^

Cabeça e prothorax desprovidos de appendices chitino-
sos salientes; tibias posteriores longas e mais ou menos
curvas

; corpo superiormente deprimido, larg-o.

Género Scarabaeus, L.

Scarabaeus, L. - Gmelin., Syst. Nat., 1789, parte iv, p. 1526: Oliv
Ent. 1789, t. I, n." 3, p. 5; Muls-, Lamel]., 1842, p. 43, Enchs.,
Naj. Ins. Deat., J848, t. m, p. 749; Lacord., Gen. Coleopt, 1856
t. III, p 66; J. da Vai, Gen. Coleopt., 1809-1860, t. m, parte i,

p. 18 (Ateuchus, Web.); Muls. et Rey, Lamell., 1871, p. 47 fSca-
rabaeus L.); Girard (Maurice), Ent., 1873, vol. i, p. 407 (Ateu-
clius. Web.) 1.

^

Caracter.— Epistoma semicircular, recortado por seis
-dentes mais ou menos agudos e levantados ; olhos interce-
ptados pelos cantJnis; antenuas foi-madas por nove articules
(Est. II, íi^. ò) terminando por uma clava ovalar formada
pelos trcs últimos; ultimo articulo dos palpos maxillares
longitudinalmente sulcado

;
primeiro e segundo articulo dos

palpos labiaes regulares, dilatados e o terceiro notavel-
mente curto, ovalar (Est. II, %. 2, 3 e 4); mento muito
ligen^amente sulcado á frente. Prothorax largo, amplo,
com os lados arredondados, crenados e ciliados ; escutelo
nullo ou rudimentar. Eljtros amplos, quasi planos, ligei-
ramente

_

deprimidos para a extremidade. Ancas intermé-
dias obliquas, posteriormente afastadas; tibias anteriores
denteadas externamente, intermédias e posteriores mais

1 Segundo J. du Vai r Âctinophorus, Cveiúzinpart.; Heliocantha-
rus, Mac Leay.— begundo Lacordaire: Pachjlomera, Kirb.; Sebas-
^eo$, Westw.; Mnematkim, Mac Leay.

I
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ou menos curvas, ciliadas e terminando por um esporão

fixo ou articulado, longo e pouco curvo ;
tarsos nuUos nos

membros anteriores, curtos e muito ciliados nos mterme-

dios e posteriores
5
garras pequenas e pouco curvas. Ty-

ffidio relativamente pequeno e em triangulo curvilnieo.

? Os sexos mal se distinguem entre as espécies deste

P-enero. Comtudo, dispondo-se de um grande numero de

exemplares, podem-se distinguir os dois typos nao so pela

curvatura das tibias posteriores e cor avermelliada dos

tarsos, como pela maior largura dos elytros nas iemeas.

Oè.s'er«aç3e.s'.— Exceptuando um limitado nunaero de es-

pécies exóticas, os Scarahaeus são caracterizados por co-

res escuras e pouco brilhantes e por dimensões superio-

res, embora pouco constantes, e variando não so entre as

espécies como de individuo para individuo.

\ paia semicircular de dentes longos e^ agudos, forma-

dos pelos recortes do epistoma, a ausência de tarsos c o

grande desenvolvimento das tibias, denteadas nos membros

anteriores, a forma larga e subdeprimida do corpo, sao

caracteres importantes que distinguem facilmen e o genei'0

A oriffem do nome scarahams parece desconhecida, ^ao

será mais talvez do que um nome vulgar, de ongem gre^a

ou hebraica, próprio para designar os msectos Coleopteros

^'VuSant e Rey referem-se á opinião de Papias, gram-

matico do século xi, que procurava a etymologia da pa-

lavra em cahus ou cahallu.^, por nessa época se julgai

que estes insectos provinham, por
_

geração espontânea,

dos cadáveres dos cavallos. Citam amda a opmiao de 13o-

chard, que procura no hebreu a palavra chaphas, que si-

gnificl 'cavar, escavar, remecher., e que
-/--J^

!™
própria para caracterizar estes msectos. Emfim, Fabnoms

e Mac Leay, recorrem aos termos gregos a/^aTiTc., que si-

gnifica «escavar)) e a>capLçáop.a. que significava «raspar ou

Mulsant estudou ainda cuidadosamente a metamorphose

de vários d'estes insectos e descreve a larva do b. sacer,

typo do género representando os caracteres geraes da ía-

miua.

larva— Covpo semicylindrico, branco, ceroso, ligeira-

mente acinzentado pela parte dorsal e muito mais escuro

no ultimo segmento abdominal ou saco. Cabeça amarel-

lada convexa; antennas de cinco articulos desiguaes, o
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sepindo maior que o primeiro, um tanto globosos ou di-
latados para a extremidade ; labro írilobado, amarello e
í^uarnecido por alguns pêlos; mandíbulas avermelhadas e
conaceas na base, pretas e córneas na extremidade, tri-
denteadas; maxillas divididas em duas pecas, terminando
por um pequeno gancho ou garra e guarnecidas de pêlos
rígidos; palpos labiaes formados por dois artículos peque-
nos; patas formadas por cinco artículos e terminando poruma pequena unha; anus situado na parte media e poste-
rior do ultimo segmento; e finalmente o hypopygio g-uai-
necido de pêlos rigidos e destinados a favorecííí os movi-
mentos de locomoção.

Esta larva nasce ao fim de oito a quinze dias. O ovo é
posto numa bola de esterco que os imagos constroem e
enterram a uma certa profundidade do solo. O cresci-
mento e metamorphoses duram alguns meses, variando
segundo as espécies e ainda as condições climatéricas e
quantidade de alimento.

Distribuição (jeofjra^Mca.— Este género encontra repre-
sentantes na Europa meridional, Cáucaso, regiões da Africa
e Arábia, lartaria, Pérsia, índias Orientaes e Ceilão.

Scarabaeus sacer, L.

(Est.- I, fig. 1)

Escaravelho sagrado ou do Egypto. Boticário de Charneca

fZ^^ÍTT
*'*'"'' ^-^"A^li»^- %'^t- ^^^

>
l^t^9, 1. 1, parte IV, p. 1Õ54.

Scamòasiis smer, L.— MnLs., Lamell, 1842, p. 45
ScaT<ibaeus sacer yM,. et Rey, Lamell, 1871, p. 50; Correia de

Ateuchus sacer, L.-P. de Oliveira, Cat. Coleopt. Port., p. 155 sp. 899,

Caracteres í/eraes.— Comprimento 23 a 34 mill Teg-u-
mento pouco brilhante; prothorax da largura api-oxima-
damente dos elytros, finamente pontuado e ciliado ; elytros
marcados com seis estrias pouco apparentes, lisos: tibias
anteriores notavelmente denteadas.

Descrição.— $ Cor geral, preto pouco brilhante. Epis-
toma hnamente rugoso, recortado por seis dentes mais ou
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menos agudos e salientes, ciliado; canthus salientes, diver-

gentes, formando um dos dentes lateraes do epistoma e

separados d'este por um sulco bastante profundo; sutura,

frontal com dois pequenos tubérculos medianos n.ais ou

menos salientes e agudos; olhos interceptados ao meio

pelos canthm seis primeiros articulos das antennas pretos,

clava ligeiramente avermelhada. Prothorax mais estreito

que os elytros na maior largura, ciliado, crenado em toda

a volta, pontuado á frente e dos lados, com a margem an-

terior profundamente sulcada, os lados regularmente cur-

vos, um pequeno dente no angulo externo e a margem

posterior formando um angulo obtuso. Elytros com as es-

trias pouco marcadas, muito ligeiramente pontuados, lar-

gos, subparallelos e com a margem externa levantada.

Pygidio ligeiramente pontuado. Tibias anteriores largas,

reforçadas, fortemente denteadas, erenadas, ciliadas, ter-

minando por um esporão curto e um tanto curvo, e com

dois pequenos dentes ao meio aproximadamente do lado

interno ; tibias intermédias e posteriores ligeiramente cur-

vas, ciliadas, terminando por um esporão longo e pouco

curvo. Tarsos guarnecidos de pêlos longos e abundantes

e terminando por duas pequenas garras pouco curvas.
_

? A fêmea é semelhante ao macho ; em geral as tibias

anteriores são mais largas, bem como os elytros e abdó-

men.

Distrilmição chorographica,~Algés\ Alfeite! Trafaria!

Setúbal! Faro e Portimão!

Paulino de Oliveira cita exemplares da Azambuja, de

Beja e Monchique. Correia de Barros encontrou também

esta espécie em Sabrosa.

Var. inermis, MuLS. — Lamell., p. 40, 1842.

Caraeteres. ^Tihias anteriores desprovidas de dentes

do lado interno.

Possuímos um único exemplar d'esta variedade, medin-

do apenas 22 mill., com os elytros ligeiramente avermelha-

dos. 'Foi-nos enviado do Bussaco pelo Ex.""* Sr. E. de

Lacerda.
INíulsant cita ainda as variedades seguintes, que podem

talvez facilmente encontrar-se em Portugal.

Var. (dentatus^ MuLS.— Lamell., p. 46.

Caracteres.— Bentes da margem do epistoma reduzidos

a dois ou quatro.
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Y-àv. piinctidatus, MuLS.— LamelL, p. 46.

Caracteres. — Prothorax coberto inteiramente ou em
parte d í pontuações visivcis ^.

Var. rujipes, NOB. (Est. II, fig. I).

Caracteres. — Pontuações do prothorax notavelmente

abundantes, elytros avermelhados com os sulcos anterior-

mente marcados; membros intermédios e posteriores e os

tarsos, fulvos. —Algarve!

Observações.— Poucos insectos são objecto de uma his-

toria tão complexa como esta espécie.

Adorado pelos povoa eg-ypcios, encontra-se ainda hoje

desenhado, gravado e esculpido, nos templos, nos capiteis

dos monumentos, nos obeliscos, nos túmulos e até em pe-

dras preciosas, servindo de timbre, c em medalhas de

toda a espécie.

Considerado umas vezes como symbolo do sol, noutros-

casos como mensageiro da primavera, pelos seus actos de

reproducção era idolatrado e tido como emblema dos traba-

lhos viris. Como symbolo da transmigração das almas, via-se

coUocado como um Deus tutelar sobre os túmulos das pes-

soas religiosas, emíim a fantasia mais extravagante de um
espirito budhistanão chegaria para architectar tão variadas,

irregulares e absurdas concepções como aquellas que carac-

terizavam a historia do Ateuchus ou Escaravelho sagrado.

Ainda entre os egjpcios entrava nas figuras astronómi-

cas, substituindo o escorpião dos gregos.

Attribuindo-lhes qualidades therapeuticas os Magos pen-

duravam-nos ao pescoço das crianças para as precaver de

varias moléstias contagiosas e para curar febres.

Os médicos e empíricos eraprcgavam-nos igualmente

com frequência, nas suas suppostas curas. Ainda hoje em
muitas terras, mesmo da nossa província, tanto esta espé-

cie como varias outras são tidas também como próprias,

dizem, para curar certas doenças, como sezões, etc.

Distribuição geof/rapMca. — Encontra se no sul da Eu-

ropa, Cáucaso, Ásia Menor, Egypto, Argélia, Marrocos

e em varias outras regiões da Africa até o Cabo da Boa

Esperança.

1 A var. Pias, 111., citada ainia por Mulsant, é considerada actual-

mente como edpeeie própria; e a Subsukatus, citada pelo ineáino

autor, como synonymo d'esta.
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Scaraaaeus puucticollis, Late.

íBiU t, fiff. 2)

n-raa* pmidkolUs. — Latr., Mem. Mus. Híst. Nat., v, p. 7, pi. 18,.

»ç. 14 tpor indicação).

mtifM puncHcoUis^ Lato.— P, de Oliveira, Cat. Coleopt. P.ort,,

p. I5õ, sp. 900.

''aracteres geraes.— 15 a 18 mill. Tegumento pouco bri-

..,.aite: prothorax consideravelmente mais largo que os

tivtros, pontuado e ciliado ; elytros lisos, estrias pouco

«aparentes ; tibias posteriores eiliadas pela face interna,

sinuosa^s ou bidenteadas pela face externa, delgadas e um
pouco ('urvas.

Descrição.— ?,' Cor geral preto pouco brilhante. Epis-

toma pontuado, recortado por seis dentes mediocremente

salientes, mais ou menos agudos, ciliado j cantkiis rugo-

sos, pouco salientes, com o angulo anterior arredondado e

formando um dos dentes lateraes do epistoma, separados

d'este por um sulco pouco profundo ; sutura frontal nulla

ott marcada apenas por uma pequena elevação; fronte pon-

tnada dos lados e lisa ao meio; olhos interceptados ao meio

pelos canthus ; primeiro articulo das antennas espesso,

quasi recto, um pouco mais comprido que os cinco seguin-

tes reunidos ; o segundo mais curto que os quatro seguin-

tes, espesso e subcordiforme ; clava sub-ovalar, preta bem
como os outros artículos das antennas. consideravelmente

mais largo que os elytros nos três quartos superiores, gra-

nuloso ou muito ligeiramente rebordado e crenado, pouco

ciliado, com pontuações irregularmente dispostas, sobre-

tudo dos lados ; margem anterior profundamente sulcada,

de cada lado um dente pouco saliente, margens lateraes

regularmente curvas, posterior descrevendo uma linha

milito ligeiramente curva, tendo uma pequena ponta sa-

liente ao meio e correspondente á sutura interna dos ely-

tros. Elytros com as estrias superficialmente marcadas e

com pontuaçSes dispersas pouco distinctas, alargando quasi

em angulo no quarto superior, e posteriormente deprimi-

1"S. Pygidio pequeno, em triangulo curvilíneo, rebordado

r-in toda a volta, pontuado. Tibias anteriores mediocre-

mente largas, fortemente denteadas, crenadas e eiliadas,

inermes pelo lado interno, terminando por um esporão

t'-urto e um pouco curvo ; tibias intermédias e posteriores

milito ligeiramente curvas, eiliadas, tendo o lado externo

sinuoso e terminando por um esporão pouco curvo ;
tarsos
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delgados, cilíados, terminando por duas garras curvas e

agudas.

Ç A fêmea como na espécie precedente é muito seme-
lhante ao macho, distinguindo-se pelas tibias anteriores mais

largas e pelo abdómen mais curto c mais largo posterior-

mente.

Nos typos de dimensões inferiores aa pontuações do

prothorax são pouco profundas e pouco abundantes e os

recortes do epistoma pouco pronunciados.

Distribuição chorographica.—^Arrifana e Freineda, se-

gundo o Prof. Paulino de Oliveira. A nossa descrição é feita

segundo exemplares da collecção do Museu de Coimbra.

Observações.— Esta espécie é muitíssimo semelhante á

precedente, c pode confundir-se ainda com o S. semipun-

ctafus da Europa meridional também, mas que até hoje não

foi ainda encontrado cm Portugal.

Parece ser pouco frequente no nosso pais, e nos seus

hábitos e regime assenielha-se naturalmente ao sacer. É es-

pécie que nunca pudemos observar em vida, e as obras que

alcançámos não adeantam muito cm esclarecimentos espe-

ciaes pobre os seus hábitos particulares.

Distribuição geographica.— Europa meridional.

Scarabaeus variolosus, F.

(Est. I, fig. 3)

Escaravelho varioloso

Scarahaeus vai^hsus, L.— Gi-raelin., Syst. Nat., 1780, t. i, p. 1555.

Alcnrhus varioiostís, Pau.— HIst. Nat. des Ins. et des Crust., t. x,

p. Oi: Enf;hs-, Níit Ins. Deut,, t. iii, p. 253 ; J. du Yal, Gen. Co-
Icopt., pi. S. fig. 11,

Scarahaem variolosus, Fab.— Muls. et Rej^, Lamell., 1872, p. 54.

Âteachus variolosus, Fad. — P. de Oliveira, Cat. Coleopt., p. 155,

sp. 9011.

Caracteres geraes. — Comprimento 18 a 20 mill. Tegu-
mento bastante brilhante; prothorax o elytros com pontua-

ções profundas, irregularmente dispostas e em forma de

vario las.

Descrição.—Epistoma recortado por seis dentes, em ge-

ral agudos e levantados, finamente rugoso próximo das

1 Scarabaeus morhilosus, Mac Leay, segundo Mulsant, 1. c.
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margens e pontuado nos lados, fronte e vertex; cfiufht>.s

mgosos, bastante salientes, com os ângulos externos ar-

redondados e formando um dos dentes do cpistoma do qual

se encontram separados por um sulco profundo ; olhos in-

terceptados um pouco desigualmente pelos canthus ; anten-

nas pretas, penúltimo e ultimo articulo da clava averme-

lhados ou preto pouco brilhante. Prothorax preto brilhante,

bastante mais largo que os elytros, ciliado de preto, co-

berto irregularmente de pontuações variolosas, margem
anterior profundamente sulcada ao meio,lateraes redondas,

um tanto crenadas, margem posterior ligeiramente sinuosa

e pontuada, com uma saliência intermédia correspondente

á inserção dos elytros. Elytros um tanto deprimidos pos-

teriormente, marcados com estrias e pontuações variolo-

sas dispostas um pouco regularmente nos intervallos das

estrias. Tibias anteriores profundamente denteadas e um
tanto crenadas, espoj-ão terminal bastante espesso e curvo

;

tibias intermédias e posteriores um pouco curvas, nota-

velmente ciliadas, e com o bordo externo ura pouco si-

nuoso^ esporíío terminal falciforrae; tarsos mediocros, guar-

necidos de pêlos rigidos ; articules semelhantes, excepto

o ultimo que é mais alongado mesmo que o primeiro e pro-

porcionalmente menos dilatado na extremidade; garras

delgadas, curtas e curvas. Membros c toda a região infe-

rior do corpo, preto um pouco brilhante; pygidio em trian-

gulo curvilíneo, muito ligeiramente rugoso ou pontuado o

rodeado por uma pequena crena.

2 A fêmea distingue-sc do macho naturalmente pelos

mesmos caracteres das espécies precedentes.

IJistrihidçào chorograplaca.—Esta espécie, citada como

existindo em Portugal por lUiger e encontrada, segundo o

mesmo autor, pelo Conde lloífmanscgg ao sul do Tejo, mmca
foi observada por nenhum dos nossos coUeccionadorcs e en-

tomologistas actuaes, nem existe em nenliuma das collec-

çÕes dos museus do país a nao ser representada por exem-

plares exóticos,

Esta descrição foi feita segundo dois exemplares, ura

de França e outro de Itália.

Oò.seri-acõe.?.— Nos seus hábitos e regime de certo esta

espécie c perfeitamente semelhante á seguinte, com a qual

aliás tem mesmo uma grande analogia nos seus caractf-res

geraes, embora perfeitamente distincta.

Distribuição çjeofjraphuM.— Regiões meridionaes do 'JV

rol, Itália, Espanha o Portugal (?).
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Scarabaeus cicatricosus, Luc.

.Kil. J, fig.-i,,

PiUilario, Boticário de charneca

AUachia cicatricosus, Luc. — Exp. Ac. Alg. Ent,, I8i9, p. 249, pi. 2,

fig. õ (por indicação).

Áteuchus cicatricosus, Luc— P. de Oliveira, Cat. Coleopt. Port.,

p. 15G, sp. 902.

Caracteres geraes.— Comprimento 15 a 25 mill. Tegu-

mento pouco brilhante; corpo um pouco mais deprimido

posteriormente que nas espécies precedentes
;
prothorax c

elytros com numerosas pontuações pouco profundas,
_

dis-

coidaes em' forma de cicatrizes de variolas e dispersas irre-

gularmente.

IJtíscr ição.— Epistoma denteado, finamente rngoso e

pontuado^ nos lados, fronte lisa, canthus largos, rugosos,

formando um dos dentes do epistoma; vertex coberto nos

lados de pontuações bastante profundas ; olhos intercepta-

dos ao meio pelos canilms
;
primeiro articulo das antennas

quasi recto, espesso, do comprimento dos cinco seguintes

reunidos; clava subovular. Prothorax brilhante, coberto

de pontuaçSes grosseiras, cicatricosas, irregularmente dis-

postas, abundantes sobretudo nos lados e posteriormente,

um pouco mais largo do que os elytros na sua maior lar-

gura; profundamente sulcado á frente, os lados redondos,

crcnados e ciliados, margem posterior curva, formando nm
pequeno angulo saliente ao centro e correspondente á in-

serção dos elytros. Elytros largos, superiormente deprimi-

dos', marcados com estrias pouco profundas, entre as quaes

se encontram pontuações desigualmente dispostas e cica-

tricosas. Tíbias anteriores bastante longas, denteadas, cre-

nadas e ttírminando por nm esporão curto, espesso e pouco

curvn, muito rugosas pela face inferior, ciliadas pelo lado

interno; tibias intermédias relativamente curtas e delga-

das, ciliadas o angulosas, terminando por um esporão fal-

ciforme ; tibias posteriores semelhantes, bastante longas,

um pouco curvas e ciliadas ; todos os artículos dos tarsos,

guarnecidos de pêlos rígidos
;
garras bastante longas, cur-

vas e delgadas; região inferior do corpo, preto um pouco

brilhante. Pygidio curto, em triangulo curvilíneo, rebor-

dado cm toda a volta e finamente granulado, em geral um
pouco rugoso dos lados.

? Distíngue-so como nas outras espécies pela forma dos

elvtrosj menos deprimida posteriormente, as tibias ante-
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riores em geral um pouco mais largas e as posteriores um
pouco menos curvas.

Distribuição chorogrcq^hica.— Esta espécie, que parecia
particular ao sul do país, tem sido encontrada até nos ar-

redores do Porto, Odemira e Barca de Alva. É commum
no Alfeite, Trafaria, Barreiro, em muitas regiões do Alem-
tejo e Algarve.

Observação. — A semelhança que existe entre as duas
ultimas espécies descritas é de feição a confundi-las, prin-

cipalmente não se dispondo de bastantes exemplares e co-

nhecendo somente pela descrição a variolosus. Comparadas
directamente, notam-se-lhes comtudo differenças impor-
tantes, como por exemplo as pontuações circulares e em
forma de pequenas variolas no varÍoIosu.$_, menos profun-
damente cavadas, dísticas, pouco definidas, sobretudo nos
elyíros, accumulados geralmente em series e mais irregu-

larmente dispostos, apparentando cicatrizes no cicatricostis.

Emfim, o tegumento é menos brilhante neste ultimo e

as formas mais delicadas. No primeiro, os eljtros são tam-
bém um pouco mais planos superiormente e o prothorax
mais dilatado na porção anterior.

Xos seus hábitos e regime a presente espécie asseme-
Iha-se naturalmente ao sacer ou escaravelho sagrado, com
o qual se encontra nas differentes regiões do país já ci-

tadas.

Entre os differentes exemplares que pudemos observar,
encontrámos as seguintes variedades que julgamos novas
para a sciencia.

Var. sanguinolenta, XoB. (Est. II, fig. II).

Caracteres. — Comprimento 21 mill. Epistoma preto,

um pouco brilhante, notavelmente rugoso até o vertex,

que apresenta dos lados dois grupos de pontuações profun-
das. Prothorax preto, um pouco brilhante, crenado e cilia-

do, com numerosas pontuações cicatricosas bem marcadas,
um pequeno sulco longitudinal intermédio exíinguindo-se
em direcção ao bordo anterior e marcado posteriormente
por dois grupos compactos de pontuações. Elytros preto
sanguíneo, estrias e pontuações bem marcados.

Arredores de Lisboa,

Var. indistincta, NoB. (Est. VII, fig. I).

Caracteres.— Regiões superior e inferior do corpo, pre-
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to pouco brilhante, pontuações cicatricosas qiiasi inclistin-

ctas, sobretudo nos clytros onde as estrias são também
pouca apparentes e o teg-umento apresenta mais o aspecto
rugoso.

Esta variedade tem sido encontrada no Alfeite e no Al-
garve .

Tjpo minor.

Caracteres.— ConseTVSLiido os caracteres da. espécie, mas
attingindo quando muito 14 millimetros. Possuimos exem-
plares de Albufeira.

Distribuição geofjrajphica. — Esta espécie é particular á
provincia espanica.

Estudo comparativo dos Scarabaeus puncticolis,
semipunctatus, variolosus e cioatricosus

Os Scarabaeus da Europa, pelo menos, são d'estas espé-
cies, onde é difificil encontrar caracteres differenciaes nas
formas de qualquer das regiões do corpo, embora elles

existam e de facto bem definidos.

O numero de dentes do epistoina, as suas rugosidades e
pontuações, o logar de intercepção dos olhos pelos canthus,
os cibos que rodeiam o prothorax, o aspecto e cor do te-

gumento, a forma das tibias anteriores, intermédias e pos-
teriores, a ausência de tarsos nos membros anteriores, e

o aspecto e constituição nos dois pares posteriores, são
tudo caracteres particularmente genéricos e que difiicil-

mente se podem fazer notar na diagnose da espécie, a
não ser tornando-a extremamente longa, fastidiosa, e por
fim irremediavelmente confusa.

Para melhor estabelecer a comparação e mostrar as re-

lações que existem entre as espécies aqui consideradas,
introduzi uma forma estrangeira, o S. semipunctatus^ que
pelo menos até hoje não foi ainda enconti-ado em Portu-
gal, mas que é provável que exista visto ser própria á
Europa meridional.

Em qualquer das espécies citadas, o epistoma apresen-
ta-se recortado por seis dentes salientes, mais ou menos
agudos e recurvados, coincidindo com este caracter o den-
teado também mais ou menos profundo das tibias ante-
riores.

O afastamento dos dois dentes anteriores pode servir
de distinctivo para as espécies mesmo mais semelhantes,
como a cicatricosus e variolosus.
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Nesta ultima encontram-se geralmente mais distantes,

deixando mii espaço regularmente curvo, ao passo que no

variolosus o mais das vezes formam um angulo cujo vér-

tice se apresenta algum tanto arredondado.

O prolongamento das faces, que temos denominado até

aqui por canthus e que forma de cada lado o terceiro

dente do recorte do epistoma, é diiíerente, sobretudo no

variolosus em que se apresenta grosseiramente pontuado,

ao passo que nas outras espécies consideradas é rugoso.

A fronte é convexa e saliente, sobretudo no jmncticolis

e variolo.nis ; no cicatricosus as rugosidades do epistoma

propagam-se superiormente, cobrindo-a quasi por completo,

e o vertex apparece com pontuações semelhantes ás do

prothorax e elytros.

As antennas apresentam differenças, úteis sobretudo

para distinguir as duas espécies mais semelhantes: vario-

losus e cicatricosus.

Na primeira d'estas espécies, o primeiro articulo é mais

delgado e menos dilatado na extremidade anterior, o se-

gundo apresenta mais exactamente a forma de um cálix

e os seguintes mais ovalares ; a clava é proporcional-

mente mais desenvolvida no cicatricosus e menos bri-

lhante.

As pontuações do prothorax apparecem-nos nos Scara-

haeus como um caracter geral, repetindo -se em todas as

espécies mais ou menos distinctamente até mesmo no

sac&r e laticolis. Typicas no variolosus, mais nitidas tal-

vez no senipunctatus^ mostram-se um tanto modificadas no

cicatricosus e pequenissimas no inincticolis e scar.

Os cilios e crenas do prothorax não podem fornecer um
bom caracter porque variam dentro da mesma espécie.

Pela forma, o prothorax não apresenta também differenças

que se conservem como caracter fixo. Na margem anterior

nota-se um sulco profundo correspondente á inserção da

cabeça c de cada lado, quasi recta em todas as espécies

citadas, exceptuando a cicatricosus onde se liga numa
curva quasi regular com as margens lateraes ou descreve

uma linha ligeiramente sinuosa.

A sua convexidade varia também de individuo para in-

dividuo.

No cicatricosus, por exemplo, encontramos exemplares

cm que o prothorax forma quasi que uma boca á frente,

e outros onde se mostra mais plano que em qualquer ou-

tra espécie do género.

Nas peças inferiores do thorax, apparentes num estudo
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geral como estamos fazendo neslc trabalho, as differencas
são pouco notáveis.

A forma do metacsterno, por exemplo, é muitíssimo se-
melhante em todas as espécies, e não nos parece fornecer
iim caracter util para a distincção das espécies conside-
radas.

Os memhros apresentam também uma grande semelhan-
ça, e é emfim no aspecto do tegumento d"os elytros, junta-
mente com o tjpo particular da espécie e as pequenas
differencas que vimos de fazer notar nas varias regiões
do corpo, que julgamos encontrar os melhores pontos de
referencia para os fazer distinguir pela forma que os cara-
cterizamos na chave dichotomica do género.

Scarabaeus laticollis, L,

(Est. I, í!g. 5)

Escaravelho estriado

Scarabaeus laticollis, L.— Gmelin., Syst. Nat,, 1789, t. r, parte iv,

p, 1554.

Scarabé larc/e-col— Oliviev^ Ent., 1789, t. i, n.° 3, p. 152, p]. 8,
fíg. 68.

Ateuchns laticollis, Fab.— Erichs., Nat. Ins. Deut., t. iii, p. 754-
Lati-., Hist. Nat. des Ins. et des Crust., t. x, p. 95.

'

Scarabaeus laticollis, L. — Muls., Lamell.; 1842, p. 51.
Scarabaeus latiGoUis, L.— Muls. et Rey, Lamell., 1879, p. 55.
Ateuchns laticollis, L. —P. de Oliveira, Caf. Coleopt. Port., p. 156,

sp. 903; Correia de Uarros, Coleopt. de láabrosa, Ann. Sc. Nat

,

Porto, 1896, p. 112.

Caracteres ,í/e?-a6.9.— Comprimento 18 a 21 mill. Tegu-
mento mais ou menos brilhante; prothorax liso ao centro
e ligeiramente pontuado nos lados ; elytros marcados com
uma serie de estrias largas e acinzentadas bastante pro-
fundas.

Descrição.— Epistoma denteado, rugoso, pontuado so-
bretudo dos lados e nos canthus; fronte saliente quasi lisa,

pontuada apenas superiormente, glabra ou muito ligeira-
mente ciliada, preta um pouco brilhante. Prothorax muito
mais largo que os elytros, quasi liso, um tanto brilhante,
marcado apenas com alguns pequenos pontos dispersos,
pouco ciliado e hgeiramente crenado, sulcado á frente, os
lados redondos um tanto dilatados, margem posterior ter-
minando ao centro por uma ponta um pouco saliente e cor-
respondente á inserção dos elytros. Elytros profundamente
sulcados apresentando seis estrias parallelas e em geral



um pouco cretáceo?. Tibias anteriores glabras ou pouco

ciliacfas, denteadas e crenadas, intermédias e posteriores

delgadas, crenadas e regularmente ciliadas ;
esporões íalci-

formes notavelmente longos e curvos. Toda a região inte-

rior do corpo, preto um tanto brilhante; pygidio em trian-

gulo curvilíneo muito finamente granulado, quasi liso e

creiíado em toda a volta.
.

? Conforme succede nas espécies já descritas, os eiy^

tros são mais curtos e largos posteriormente nas temeas.

Distribuição chorographica.—Tem sido encontrada esta

espécie em qu^si todo o país. Por nossa parte observamos

exemplares do Bussaco, Soure, Coimbra, feandmha, (xoes,

Cadaval, Lisboa, Alfeite c Trafaria.

De Soure e dos arredores de Lisboa possuímos a se-

guinte variedade, que nos parece útil fazer distinguir.

Typo minoTj, Nob.
.

Camcíere-s.— Conserva os caracteres da espécie, attm-

gindo quando muito 13 mill.

Var. laevicollis, MuLS. — Lamell., 1842, p. Õ2.

Caracíms.— Prothorax desprovido de pontuações pro-

fundas. . . ., _„^
D'esta variedade possuímos so typos imperíeitos, mas

observámos um exemplar de Soure em que as pontuações

teem o aspecto cicatricoso perfeitamente semelhante as cia

espécie assim denominada.

Ohservacões.-^mio entramos em maiores detalhes na

descrição cTesta espécie, que nos parece admiravelmente

caracterizada só pelas estrias longitudinaes e sulcos dos

elytros. É um caracter particular que não se observa em

mais nenhum outro Scarabaeus da nossa fauna e que por

si define a espécie.

Nos seus hábitos e regime não offerece nada de parti-

cular. Vive em commum, sobretudo com o sacer e com o

cÃcatricosus, seguindo as mesmas épocas de reproducçao e

metamorphose.

Distribuição geographica.—Y)^ Europa meridional.
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Gen. Sisyphus, Latr.

Soarabaeus, L. — Gmelin, Syst. Xat., p. 152G.
4SVãví?/íw.s. — Enclis., Nat. Ins. Deut., p. 757; Latr., Gen. Crust. et

Ins., t. it, p. 70; Muls., LamelL, 1842, p. 60; Lacordaire, Gen.
Coleopt, 18íjG, t. III, p. 72. ; J. du Ya), Gen. Coleopc, 1859-] 860,
t. in, parte i, p. 19; Muls. et Rey, Lamel]., 1871, p. 64: Girard,
Ent,, 1873, vol. r, p. 412.

Caracteres.— Epistoma larg-o com as marg-ens sinuosas,
ym tanto angulosas e profundamente sulcado á frente

; olhos
interceptados em parte e desigualmente pelos canthus ; an-
tennas (Est. II, fig. 6) formadas por oito artículos appa-
rentes, sendo o segundo curto e globoso, o terceiro mais
comprido, abconico, e os seguintes mais curtos; clava for-
mada pelos três últimos articules, subesferica; os dois úl-
timos artículos dos palpos labiaes notavelmente curtos, o
primeiro subcilindrico ; mento sulcado á frente, de forma
regular. Prothorax grande, occupando quasi a metade do
corpo, dilatado, sulcado, com os lados angulosos e poste-
riormente arredondado

; escutelo nuUo ; elytros formando
triangulo curvilíneo, curtos; ancas anteriores salientes e
subconicas

; as intermédias muito afastadas e divergentes

;

posteriores alongadas e quasi unidas; tibias anteriores cur-
tas providas de tarsos e recortadas na extremidade por
três dentes salientes, crenadas ; tibias intermédias angu-
losas, finas e um tanto curvas, posteriores notavelmente
longas; fémures muito dilatados na extremidade; tarsos
anteriores curtos; intermédios do comprimento das tibias
ou maiores, e os posteriores pouco mais curtos; abdómen
alto e triangular; pygidio pei-pendicular, oblongo.

2' Esporão terminal das tibias anteriores, quasi direito e

obtuso.

$ Esporão terminal das tibias anteriores, um tanto re-
cur^ado e agudo.

0Z».5erfaçÕtí.s'.— Este género encontra-se representado na
Europa por uma uníca espécie, própria das regiões me-
ridionaes e bastante commum em Portugal.
O comprimento exagerado dos membros posteriores, a

forma triangular dos elytros c abdómen e ainda a grande
espessura do corpo são caracteres particulares do género,
e que por si bastariam para o fazer distinguir de todos os
outros considerados na nossa fauna coleopterologica.
A denominação Sisyjjlius é de origem mythologica. Era

o nome do filho de Eole e Arenete, condemnado, segundo



a fabula, a fazer rolar por uma montanha acima, uma
enorme pedra que lhe fug-ia todas as vezes que elle se

aproximava do cimo. De facto todos os insectos d'este gé-

nero, levados por um instincto particular, passam a sua

existência a construir bolas de esterco e a rolá-las, utili-

zando-se até do excremento das cabras e outros rumi-

nantes.

DistrihuÍQão (jeo(.}Ta'j)liica. — Encontra-se representado

na Europa meridional, Cáucaso, Africa, Arábia, Tartaria,

Pérsia, índias Orieutaes, Ceilão, e no México.

Sisyphus Schaeíferi, L.

(Etit. í, fig. 6— Est. II, fig. 7 c8j

Escariívellio aranha

Scarahaeus Schaefferi, L. — Gmelin, Syst. Nat., 1. 1, parte iv, p. Iõ56.
iScarahé de iSchaeffer.— Olivicr, Ent., 1789, 1. 1, p. 164, pi. 5, fig. 41.

Ateuchus Schacjjeri, Fais.— Latr., Hist. Xat. des Crust. et dos ius,,

t. IX, p. 97.

Sisyplius Schaefferi, L. — Erich., Nat. Ins. Deut., p. 7õ8 ; Muls., La-
melL, 1842, p. 61.; J. du Vai., Gen. Coleopt, 1859-1860, t. m,
parte i, p. 19 (gen.), pi. .3, fig. 13; Muls. et Rcy, LamelL, 1871,

p. 64; Girard, Ent., 1873, v. i, p. 4121.

Caracter&s geraes.— Comprimento 8 ali mill. Epistoma
profundamente sulcado, á frente bidenteado, tegumento
preto pouco brilhante

;
prothorax amplo, convexo ; elytros

muito deprimidos posteriormente, com duas protuberâncias

posteriores salientes
5 membros, sobretudo os posteriores,

notavelmente longos e delgados.

Descrição.— Tegumento preto baço. Epistoma largo e

saliente, ligeiramente sulcado dos lados e escavado á frente,

formando de cada lado do sulco um pequeno dente mais

ou menos saliente c voltado para cima, ciliado e granii-

loso, superiormente convexo, sutura frontal quasi indis-

tincta; palpos e antennas avermelhados, clava algum tanto

acinzentada; olhos globosos, desigualmente interceptados

pelos cantlms. Prothorax volumoso, muito convexo, fina-

mente pontuado e coberto de pequenos pêlos amarellos

dispersos, marcado com um sulco e uma pequena crena

^ Synonymia segundo Muls.: Scarahaeus longipes, Scopol.; Bou-
sier araignée, Geofír. ; Copris Araclinoides, Fourc. ; Copris Scliaefferi,

Sturm. ; Atenclms Sdiae.fferi, F.: Sisyphus Sohaefferi^ Latr.
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longitudinal mediana poueí> distineta, a margem anterior

sinuosa e profundamGLito sulcada; margens lateraes angu-
losas e ciliadas pelo menos anteriormente

;
posterior des-

crevendo uma linha curva regular. Elytros curtos, muito
deprimidos posteriormente, um tanto dilatados nos três

quartos superiores, formando quasi um triangulo curvilí-

neo e terminando posteriormente por duas protuberâncias

bastante salientes, marcados com sete estrias e series de
pontuações de onde partem pequenos pêlos ; lados do me-
taesterno cobertos de pontos salientes ou acerados. Tibias

anteriores curtas, crcnadas, ciliadas e tridenteadas, termi-

nando por um esporão bastante longo, romboide e pouco
curvo ; tarsos avermelhados, formados por articules pe-

quenos, subovulares, o ultimo um tanto alongado e ter-

minando por duas garras longas e recurvadas ; tibias in-

termédias medíocres, curvas, crenadas e ciliadas, tarsos

delgados, ciliados, formados por artículos anteriormente

dilatados, angulosos, o primeiro mais comprido que os três

seguintes reunidos ] fémures posteriores notavelmente di-

latados para a extremidade, com uma ponta bastante sa-

liente do lado interno próximo da articulação das tibias

;

tibias longas muito recurvadas, angulosas, crenadas e ci-

liadas; tarsos mais espessos que os intermédios, glabros,

exceptuado o primeiro articulo, que é um pouco mais curto

que os três seguintes reunidos, e ciliado. Abdómen muito
espesso, posteriormente deprimido, com um rebordo supe-

rior parallelo aos elytros. Pygidio ogival, alongado, rebor-

dado e coberto nos três quartos inferiores de pontuações
sahentes, de onde nascem pequenos pêlos amarellos.

? As fêmeas distingucm-se pelo esporão das tibias an-

teriores, mais curto ou de comprimento igual ao ultimo

dente anterior.

Distribuição chorographica.— Serra do Gerez, Caldel-

las, Serra de Góes (a,bundantissimo), Soure, Coimbi'a, Bus-

saco, Monchique, arredores de Lisboa.

Typo miiiutus^ Nob. (Est. II, fig. 8).

CaracterRs.— Semelhante á espécie, abdómen e elytros

mais fortemente deprimidos; comprimento máximo 6 mill.

De Soure

!

Var. Boschnaeld, FisCH.—Muls., LamelL, 1842, p. 62.

Caracteres.— Epistoma e prothorax coberto de pêlos

amarellados, bastante visíveis.



67

Encontramos esta variedade na Serra do Açor e San-

dinha.

Var. submarginatuS;, MuLS.— LamelL, p. Q'L

Caracteres.— Sulco anterior do epistoma indistincto.

Possuimos exemplares da Serra de Góes e Soure.

Var. suhinevniisj MuLS.— Lameli., p. 62.

Caracteres. —-Apophyse dentiforme dos fémures poste-

riores indisíincta.

Commum no districto de Coimbra.

Observações.— Qualquer d'estas variedades destinguem-

se por caracteres pouco importantes mas apreciáveis. Os
exemplares, medindo apenas 6 milL, são pouco communs
pelo menos nas regiões que temos percorrido.

Gen. Gymnopleurus, III.

Scarabaeus, L. —-Oiiv., Ent., 1789, t. i, n.° 3, p. 74.

Gí/mnopleurvs.— Yií'ic\\., Nat, Ins. Deut., t. m, p. 784; Muls., La-
meli., 1842, p. õ3; Lacordaire, Gen. Coleopt., 1856, vol. iii,p. 7B;

J. du Vai, Gen. Coleopt, 1859-1860, t in, parte r, p. 19; Muls.

et Rey, LamelL, 1871, p. 58; G-iravd (M.), Ent., vol. i, p. 413.

Caracteres.— Margens do epistoma sinuosas ou providas

de dois a seis dentes; olhos em parte e desigualmente in-

terceptados pelos canthus; antennas (Est. II, fig. 9) de

nove artículos, sendo o primeiro aproximadamente do

comprimento dos cinco seguintes reunidos, o segundo cur-

to, terceiro um tanto alongados e decrescendo gradual-

mente, clava espessa, subovalar; primeiro articulo dos

palpos labiaes, alongado, anteriormente dilatado, o se-

gundo e o terceiro curtos, este ultimo ovalar; mento ura

tanto sinuoso na margem anterior e deprimido. Prothorax

amplo, convexo, com a margem posterior arredondada bem
como os lateraes, sulcado á frente. Escutelo nullo. Ely-

tros posteriormente deprimidos, profundamente sulcados

dos lados e um pouco abaixo do angulo anterior externo.

Ancas intermédias obliquas ; tibias anteriores tridenteadas

á frente e crenadas, terminando por um esporão curvo e

providas de tarsos curtos e delgados; tibias intermédias e

posteriores medíocres, delgadas, quasi direitas e crenadas,

terminando também por um esporão cónico e curvo e pro-

vidas de tarsos ciUiados, com os quatro primeiros artícu-

los curtos, subiguaes e o ultimo alongado, dilatado na ex-
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tremidade e terminando por dua=i P-ai-ras h^^i^^f^ i

curv/ís P lo-iiíUc ^^k / 1

^diias Dastante lone-as,curvas e a.gi<das, sobrttudo nos membros posteriores Ahdomen bastaníft '-om'.^-Tn Lv^^r^í^ i.

i^-J^i^iJores. Ati-

trianguJo curvilme^' '

^""'"' -^beordiforme ou em

íi/im^'^^'
^'"'"'^''"^ '^'' *^^"^-^ anteriores (Est. II% 10)- obhiso na extremidade e snLparallelo.

? Esporão terminai das tibias anteriores (Est. IIiig- .11), subconico e um tanto recurvado.
'

Oòservações. --Ob Gj^ainopleuros distin^ruem-se fácilmen e de todos os outros Oopridios pelo suír^ ofundamente escavado da marg-em externa dos elyt os que d Lta descoberto a junção dos areos dorsaes e vences

X

d sís T
;
"

'"^°^^^"" ^^ ^^^"--^ caracter' ;;:ciístmg-uir o género e as espécies. Alem d'isto a form«do epistoma com as margens' sinuosas, os dytros poste

~til?r^'i
'

' ^^^^1^—^^ daf;rbiar:ío"caiacteiisticos de valor, especialmente íratando-se comosuccece aqu,, de uma fauna limitada
'

A denominação do género, de origem gree-a refere s(^

/uu>.^ «nu» e TZÁív^a «lado»

ros^í^^J

^^3°/^^^^-*^'^/^\^;.eí^,geralmente em bandos nume^

Jtagcuatui> sao communs em quasi todo o país.

Distrihtdção geogrc^Mca. -Do antigo continente e Java.

Gymnopleurns pilularius (L.)

(Est. I, flg. 8 e 9 — Est. 11, fig. ]2)

•X'^^K
.^....-P. de Oliv., Cat. 0.lX\'-i4;:^\,, ,,,^

Caracteres .^«me.. - Comprimento 10-15 miíl Teí^u
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frente, com os ângulos do sulco anterior salientes; pro-

thorax convexo, finamente granuloso; crena lateral do

primeiro segmento abdominal prolong-ando-se directamente

sobre o segundo segmento (Est. II, íig. 12).

Descrição.—Epistoma largo, um pouco alongado, sul-

cado á frente, e com as margens angulosas e levantadas ; a

partir do vertex nascem duas crenas salientes, que terminam
sobre as margens lateraes, e são marcadas por uma depres-

são do epistoma j fronte saliente; antennas pretas, os três

artículos da clava volumosos, um tanto acinzentados; olhos

desigualmente interceptados pelos canthun. Prothorax con-

vexo, finamente granuloso, marcado com um sulco pouco

apparente longitudinal mediano, e um ponto escavado de

cada lado ; margem anterior sulcada, as lateraes quasi rec-

tas, com o angulo posterior curvo um tanto obliquo; margem
posterior descrevendo uma curva regular. Elytros poste-

riormente deprimidos, profundamente sulcados acima do

terço superior, deixando a descoberto a inserção dos arcos

ventraes e dorsaes do abdómen ; estrias pouco profundas

e pontuações irregulares formando pequeníssimas rugosi-

dades entre as estrias ; angulo liumeral e ângulos poste-

riores salientes.

Fémures anteriores providos de um pequeno dente so-

bre o lado anterior, crenados e ciliados; tibias fortemente

denteadas e crenadas, tei-minando por um esporcão um
pouco curvo e agudo, tarsos curtos com o ultimo articulo

notavelmente volumoso e dilatado, tibias intermédias me-
díocres, angulosas, crenadas, um pouco denteadas na ex-

tremidade anterior, tarsos medíocres com o ultimo articulo

igualmente dilatado; tibias posteriores alongadas, curvas,

angulosas e crenadas, terminando como as intermédias por

um esporão subfalciforme, tarsos regulares, com o ultimo

articulo mais comprido do que os quatro anteriores reuni-

dos e dilatados. Pygidio pequeno em triangulo curvilíneo,

rebordado, um tanto riigoso e com uma crena longitudinal

intermédia pouco distincta.

? As fêmeas distinguem-se pela forma do esporão das

tibias anteriores (Est. II, fig. 11 j, mais agudo e regulai'-

mentc curvo, ao passo que nos machos é um tanto rom-

boido e curvo só na extremidade, e pelo dente dos fému-

res anteriores menos saliento.

Distribuição chorograjjhicct.—(Jommum em >Sour(\ H''rra

ed Góes, Sandinha, Arganil, e tem apparecido igualMi-znte
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em Coimbra, arredores de Lisboa, Leiria, Azambuja e

Setúbal.

Var. castanonota^ XOB. (Est. II, fi^. 16).

Caracteres.— Comprimento 9,õ mill. Hargem anterior
do epistoraa preta, pouco sulcada, vertex avermelhado bem
como o protliorax e membros anteriores; elytros e mem-
bros posteriores vermelho escuro; seg-mentos abdominaes
cor sépia.

D'esta interessante variedade, notável não só pelas suas
pequenas dimensões como pelo colorido bem diverso da
espécie, encontrámos exemplares em Soure.

Mulsant descrevia em 1842 entre outras as seg-uintes

variedades, de que cm 1871 desistia na nova edição dos
Lamellicorneos publicada de collaboraçao com Hey. Pare-
cem-nos comtudo interessantes por separarem typos parti-

culares da espécie que realmente se podem distinguir e

por isso indicamos os seus caracteres diíFerenciaes.

? Var. laemusculus, MuLS. — LamelL, p. 55.

Caracteres.— Protliorax liso ou marcado somente de pon-
tuações quasi imperceptiveis.

V Var. indÃstinctus , MuLS.— LamelL, p. 5õ.

Caracíercs'.— Estrias dos elytros indistínctas.

V Var. òiãentatusj MuLS.— LamelL, p. 55.

Caracteres.— Tibias anteriores bidenteadas do lado ex-
terno.

Oliíiervaçãa.— Os caracteres que distinguem estas varie-

dades do Mulsant são na realidade pouco importantes, e ci-

tando-os não temos em vista mais do que completar a des-

criçíío do typo da espécie visto que se acha sujeito a todas
estas pequenas transformações.

E provável que existam todas no país.

A espécie é difficil de caracterizar e de fazer distinguir

das duas seguintes por caracteres simples de comparar. A
forma da estria abdominal e que acompanha mais ou me-
nos parallelamente as margens lateraes dos elytros, pare-
ce-nos o melhor caracter, e por isso o fazemos representar
na Est. II, fíg. 12, e ao lado das figuras que mostram o

mesmo caracter no G. sturmi e cantharus.

Distribuição geographica.—Da Europa meridional.
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Gymnopleurus Sturmi (Mac Leay)

(Est. I, %. 7 —Est. II, fig. 13)

Gymnopleurus Sturvii, Mac Leay. — Erich., Nat. Insect. Deut., t. iii,

p. 755; Mula. et Rey. Lamell., 1871, p. 62; P. de Oliveira, Cat.

Cleop. Port, p. 1Õ6, sp. 9061.

Caracteres geraes. — Comprimento 11 a 15 mill. Teg^u-

mento preto um pouco brilhante ; epistoma semicircular

pouco profundamente sulcado á frente e dos lados
;
pro-

thorax crivado de pequenas pontuações salientes; crena

lateral do primeiro segmento abdominal prolongando-se

numa linha quebrada sobre o segundo segmento (Est. II,

%• 13).

Descrição. — Epistoma semicircular, ligeiramente sul-

cado á frente e dos lados, crivado de pontuações salientes

sobretudo na porção anterior, algum tanto ciliado, com a

margem levantada, marcado por duas crenas divergentes

partindo dos lados da fronte sobre as margens; fronte sa-

liente; olhos desigualmente divididos, globosos e salientes

pela face inferior dos lados do epistoma, antennas pretas,

clava esferóide cinzento-araarellado
;
prothorax convexo,

crivado de pequenas pontuações salientes, marcado por de-

pressões lateraes, e com a margem anterior profundamente

sulcado e sinuoso ; margens lateraes obtusamente angulo-

sas : margem posterior descrevendo uma curva regular.

Eljtros um tanto deprimidos posteriormente, com os ân-

gulos humeral e posterior um pouco salientes, marcados
com estrias apparentes e crivadas de pontuações salientes,

dispostas em serie nos intervallos das estrias; sulco lateral

profundo deixando a descoberto os segmentos abdominaes.

Fémures anteriores crenados e ciliados ; tíbias bastante lon-

gas, crenadas e denteadas, terminando por um esporão

mais ou menos curvo e agudo, tarsos curtos, o ultimo

articulo maior que os precedentes e dilatado ; tibias inter-

médias medíocres, crenas espinhosas e angulosas, e termi-

nando por um esporão falciforme ; tarsos medíocres, o ul-

timo articulo do mesmo comprimento ou pouco mais curto

que os quatro anteriores reunidos ; membros posteriores

alongados, tibias longas curvas, crenadas, espinhosas, ter-

^ Synonymia segundo Mula.: Actinophorns pilvlarius, Sturm.

;

Scarabaeiís Stnrmii, Mac Leay; Aetinophorus cantkarvs, Duft,
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minando por um esporão t-urto, espesso e obtuso ; tarsos

espessos, o ultimo articulo fortemente dilatado para a ex-

tríiraidade e mais comprido que os quatro antecedentes

reunidos. Crena do primeiro segmento abdominal formando

uma linha quebrada no seu prolongamento sobre o segundo

segmento. Pygidio pequeno em triangulo curvilíneo, rebor-

dado e granuloso,

? As fêmeas distinguem-se, como na espécie precedente,

pela forma do esporão anterior das tíbias.

Var. virescenSf í\OB,

Caracteres.— Comprimento lo míll. Conservando os ca-

racteres da espécie ; tegumento de um bello verde glauco

escuro. Soure

!

Distribuição chorographica.— Temos conhecimento de

exemplares de Coimbra, Soure, Azambuja, Lisboa e do

AÍP-arvc. E commum em Soure.

Gymnopleurus cantharus, Ek.

(Est.I,fig. 10 -Est. II, fig. U)

Gymnopleurus cantharus.— 'Evlch.^ Nat. Inseet. Dcut., t. lu, p. 7o7,

3; P. de Oliveira, Cat. Coleopt. Port., p. 15G, sp. 908.

Caracteres r/eraês.— Comprimento 13 a 15 míll. Tegu-

mento preto pouco brilhante ; epistoma um pouco alonga-

do anteriormente, sulcado á frente, com os ângulos do

sulco arredondados, rugoso
;
prothorax finamente granula-

do ; iíYQim lateral dos segmentos abdominaes principiando

no primeiro segmento per uma saliência ogival (Est. 11,

fig. 14).

ZÍ6.scriçãy.— Epistoma largo, um tanto alongado ante-

riormente, rugoso sobretudo á frente, sulco anterior com os

ângulos arredondados, os sulcos lateraes pouco profundos;

crenas divergentes superiores, marcadas apenas sobre os

lados; fronte pouco saliente, um tanto sinuosa; antennas

pretas, clava esferóide ; olhos globosos, pouco apparentes

superiormente.

Prothorax finamente granuloso, com duas depressões la-

teraes; margem anterior sinuosa e profundamente sulcada,

lados descrevendo uma curva quasi regular, margem pos-

terior curvilíneo. Elvtros um tanto deprimidos posterior-
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meute, com os ângulos anteriores e posteriores pouco sa-

lientes, crivados de gi-anulaçoes irregularmente dispostas,

estrias pouco apparentes, sulco lateral profundo deixando

a descoberto os lados dos seg-mentos abdominaes. Tibias

anteriores um tanto curtas, espessas, crenadas, denteadas,

terminando por iim esporão mais ou menos agudo e curvo

;

tarsos curtos, o ultimo articulo alongado e anteriormente

dilatado ; membros intermédios regulares ; membros poste-

riores alongados, as tibias pouco curvas, crenadas, tarsos

conformados como nas espécies precedentes. Crena lateral

dos segmentos abdominaes principiando por uma saliência

ogival sobre o primeiro segmento. Pygidio pequeno gra-

nulado e rebordado.

? Semelhante ao macho e caracterizada pelas mesmas
particularidades das espécies precedentes.

Distriòuícõo cJiorocjvaphica.— Soure ! Raro.

0'jseri'ação.—-As três ultimas espécies que acabamos de
descrever são, como se vê, muitíssimo semelhantfs, tendo a
destingui-las comtudo caracteres importantes por isso que
se relacionam cora a forma e typo geral dos indivíduos,

O tegumento granuloso, marcado com pontuações salien-

tes ou finamente rugoso; a forma do epistoma e sobretudo

a disposição das crenas divergentes, partindo superior-

mente do vcrtex no pzY?(ía9-ní.5^ dos lados da fronte no
sturmij, e marcando somente as margens do epistoma no
cantharus; e a forma da crena lateral do abdómen numa
única linha na primeira d'estas espécies, formando uma
linha quebrada do primeiro para o segundo segmento, na
segunda, e principiando por uma saliência ogival na ter-

ceira, são caracteres absolutamente específicos e aos quaes
ligamos todo o valor.

J.)e resto, o brilho maior ou menor do tegumento, a
foi^ma mais ou menos deprimida dos elytros, o compri-

mento e maior ou menor curvatura das tibias posteriores

e disposição dos dentes dos anteriores, são outros caracte-

res importantes sim mas difíiceis de reconhecer, sobretudo

quando se dispõe de centenares de exemplares de varias

espécies onde também as dimensões variam.

DistrUmimo ge,ofjraphica.^J)d. Europa meridional.
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Gymnopleurus flagellatus (Fab.)

(Kí-t. I, íig. 11 — lOfl!. U, fig. lõ)

Scarahaeus flagdlatus, L. — Gmelín, Sy&f. Nat, p. 1789.

Ãcaív(6(' fia;ie.Ué — Oliv., Eut-, 1789, voL i, p. 162, pp. 199, pi. 7,

Hg, 51, a, b.

Ateudms flacrllatvs, Fah.— Latr., Hisr. Nat. des In^ect. et des Crust.,

GymnlpLeurus f{a,eUaf'us, Fab. — Muts., LanielL, 1841, p. Õ7 ;
Muls.

et Rey, Lamell., 1S71, p. (>i í P. de Oliveira, Cat. Coleopt. Port.,

p. 15(3, sp 908 1 ; Correia de Barros, Coleopt. Sabrosa, Artn. Sc.

Nat., Porto, 189G, p. .113.

Caracteres cjeraes,— Comprimento 10 a 14 mill. Tegu-

mento preto pouco brilhante, grosseiramente rugoso
;
pro-

íhorax varioloso; crenas divergentes do epistoma, par-

tindo da parte superior do vertex ; crena lateral do al)do-

men principiando no .segundo segmento e prolongando-se

sempre parallelo ás margens dos elytros (Est. II, íig. 15).

Descrição: —Epistoma largo, semicircular, com as mar-

gens sinuosas, pouco profundamente sulcadas mesmo á fren-

te ;
rugoso, crenas divergentes sinuosas e partindo da parte

superior do vertex sobre os lados do epistoma, salientes

e brilhantes í antennas pretas; olhos desigualmente inter-

ceptados pelos cantkus. Prothorax convexo crivado de gran-

des pontuações variolosas, marcado lateralmente com duas

depressões mais ou menos dlstinctas, margem anterior pro-

fundamente sulcada, margens lateraes formando um angulo

obtuso próximo do terço posterior, margem posterior enrvi-

linea. Elytros grosseiramente rugosos, marcados com estrias

profundas e com os ângulos humeral e posterior pouco sa-

lientes, depre.ssão lateral profunda deixando a d.escoberto

os segmentos abdominaes. Tibias anteriores fort^-^mente

crenadas e denteadas, terminando por um esporão^ mais ou

menos agudo e curvo, tarsos curtos, o ultimo articulo vo-

lumoso e dilatado ;
membros intermediários regulares, pos-

teriores alongados, as tibias um pouco curvas, crenadas,

espinhosas, terminando por um esporão espesso e pouco

curvo ; tarsos bastante longos com o ultimo articulo mais

comprido que os quatro antecedentes reunidos e termi-

nando por duas garras finas, agudas e recurvadas. Toda a

I Syuonymia .seg. MuL-.: Seurahams coriarias, Heib.; Coprisfla-

ge.Uatus, Oliv.', Gymnopleurus clypeolatus (var.) d ragidosiis (var.),

Muls.
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reg-ião inferior do corpo preta; pyg-idio pequeno em trian-

gulo curvilíneo, granulado e crenado em toda a volta.'

? Nas fêmeas o esporão terminal das tibias anteriores
-é mais curvo e delgado (Est. II, íig. 10 á" e 11 ?),

Distribuição chorogra/phica. — Esta espécie ó viilgaris-

sima na Serra de Groes, e na Serra do Açor; commmn
também no Bussaco e em Soure. Paulino de Oliveira af-

firma ser commum em todo o norte. Correia de Barros en-

controu-a em Sabrosa.

Var. ritfijMS, NoB. (Est. II, fig. 17).

Caracteres.—10-11 mill. Cabeça preta rugosa, bem como
o prothorax; elytros, membros e toda a região inferior do
corpo avermelhada.

Possuímos exemplares d'esía curiosa variedade, de Sonre
e Serra do Bussaco.

Typo minor^ Nob.
Caracteres. — Com os caracteres da espL^eie, mas não

attingindo mais de 8 mill.

Fazemos distinguir esta variedade pelo numero bastante

considerável de exemplares que obtivemos em Soure, mos-
trando a persistência do caracter. Paulino de Oliveira ha-

via-a já separado na sua coUecção particular e que hoje

se encontra no museu de Coimbra.
Mulsant cita, entre outras, as seguintes variedades :

Var. sutiiralis, Chevr,— Muls., Lamell., p. Õ8.

Caracteres. — Espaço comprehendido entre a sutura ab-

dominal e os elytros, marcado com pontuações, tanto mais
regulares quanto mais se aproximam do prothorax.

Var. asperatus, Steven. — Muls., Lamell,
,

p. Õ8.

Caracteres. — Intervallo suturai, marcado por uma se-

rie longitudinal de pontuações; prothorax rugoso, com as

pontuações variolosas mais pequenas e unidas, confundin-

do-se sobretudo próximo da margem anterior, tornando-se
as linhas sinuosas de separação d'esses pontos mais irre-

gulares e lamellosas.

Var. confusus^ MuLS.— Lamell., p. 58.

Caracteres. — Rugosidades dos elytros po.:co salientes

e confusas.

Qualquer d'estas variedades pode facilmente encontrar-

se no nosso país, onde a espécie é vulgarissima.
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Ohservaçào. — O aspecto rugoso do teg-umento bastaria

para dÍ3ting:uir o jlaijeUaius de qualquer das outras espé-

cies do género, mas um grande numero de caracteres im-

portantes, como a forma e disposição das crenas divergen-

tes da cabeça, as pontuações variulosas do cpistoma, a

forma do sulco dos elj^tros c disposiçS.o da crena lateral

dos segmentos abdominaes, e emfim o aspecto e forma dos

membros, dos esporões terminacs das tibias e dos próprios

tarsos e garras, sao de importância a não se deixarem

de parte num trabalho de zoologia descritiva, onde ha a

attender não só á caracterização das espécies como ao es-

tudo especial de relação e comparação de typos conside-

rados no grupo em estudo.

Distribuição çjaograjpMca.—Da Europa media e meridio-

nal, onde é particularmente commum.

2." divisão do çjrvj)o: Coi>riiii

(1'^iichs., Nat. Ins. Deiit., p. 760)

Cabeça ou prothorax provido geralmente, e pelo menos

nos machos, de appendices cliitinosos salientes; tibias pos-

teriores algum tanto curtas c dilatadas para a extremidade
j

corpo espesso convexo.

Gsn. Copris, Gkoffií..

Saarahaeus, L. — Gmelin, Syst. Nat., p. LÕ2Í;, t. i, parte iv.

^™ra6é.— Oliv., Ent., t. i, n." 3, pp. 1 e 70 (Copris).

CVij>Wí.~GeoftV. Erichs., Nat. Ins. Dcut, t. m, p. 786; Muls., La-

meii., 18íã, p. G7.

Cc/jríí.— LácoiTlairc, Gen. Coleopt., 1866, t m, p. 96.

Copris. — J. du Vai, Gen. Coleopt., t. in, parte i, p. 20, pi. 3, fig. H;
Muls. et Rey, Lámell., 1871, p. 69; M. Girard, Ent., t. i, p. 41Õ.

Caracteres.— $ Epistoma semicircular, ligeiramente sul-

cado á frente, ciliado pela parte inferior
;
fronte provida

de um appendice corniforme saliente, attingindo por ve-

zes a parte superior do prothorax (á), noutros casos curto,

simples ou bifurcado (? e variedades) ; olhos divididos em
parte e desigualmente pelos cantlnis ; aníennas formadas

por nove artículos ; clava ovalar, oblonga sobretudo nos

machos
;

palpos labiaes formados por três artículos, dos

quaes o primeiro bastante longo, o segundo medíocre, an-

teriormente dilatado, e o ultimo pequeníssimo, ovalar
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(Est. II, fig. 18); mento oblong-o, sinuoso á frente (luna-

ris) ou mais curto e sulcado {hispanus). Prothorax volu-

moso, ciliado e pontuado, mais ou menos profundamente

sulcado ou tuberculoso nos maclios, mais regular, apenas

sulcado ou ligeiramente encetado nas fêmeas e variedades
;

escutelo nuUo.

Elytros notavelmente convexos, um tanto curtos, bri-

lhantes e marcados com estrias profundamente sulcadas.

Mesoesterno curto ; ancas anteriores cónicas, obliquas,

um tanto salientes, as intermédias longitudinaes e afasta-

das, posteriores reunidas obliquas e alongadas ; fémures

espessos e dilatados; tibias anteriores denteadas, providas

de tarsos ; intermédias muito dilatadas para a extremi-

dade bem como as posteriores, que são alem d'isso den-

teadas no bordo externo; tarsos anteriores curtos e fili-

formes, intermédios e posteriores alongados, formados por

artículos triangidares, diminuindo em largura e compri-

mento gradualmente para a extremidade; garras muito

curtas, finas e recurvadas. Região inferior do corpo bri-

lhante, cabeça e uma grande parte dos segmentos thora-

cicos guarnecidos de pêlos amarellos ;
segmentos abdomi-

naes glabros e accumulados num pequeno espaço deixado

pelas differentes peças thoracicas que são notavelmente

amplas. Pygidio bastante desenvolvido e formando um
triangulo curvilíneo.

?. As fêmeas distinguem-se em geral polo menor desen-

volvimento dos appendices chitinosos da cabeça e pro-

thorax, e pelos esporões das tibias anteriores mais agudos

e recurvados.

Observações.— Os Copris distinguem-se de todoa os ou-

tros Scarabaeideospelo grande desenvolvimento dos appen-

dices chitinosos da cabeça, pelas depressões e protuberân-

cias do prothorax e, finalmente, pela configuração das

peças thoracicas, dos membros anteriores e posteriores e

espessura considerável do corpo.

O género conta numerosas espécies, em geral difficeis

de determinar pela desigualdade que muitas vezes existe

entre os sexos, e sobretudo pela variabilidade a que as

espécies estão sujeitas; nos dois typos que se encontram

representados em Portugal consideramos também varie-

dades a nosso ver perfeitamente acceitaveis. Na maior

parte das espécies o tegumento é absolutamente preto,

brilhante, os elytros profundamente sulcados e o protho-

rax e epistoma pontuados.
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Kos seus hábitos os Copii^ disting-uem-se também da
maior parte dos outros scarabaoideos. São insectos noctur-
nos, não oansíroem bolas rle escremento para deporem os
ovos. mas perfuram o solo no logar inesmo onde encon-
tram o esterco, abrindo galerias um tanto obliquas e a
uma profundidade superior muitas vozes a 30 centimetros,
no fundo das quaos amontoam a reserva de alimento uti-

lizável para a larva. Parece que algumas espécies chegam
a fabricar bolas onde dejJÕem os ovos, mas o facto c que
a constituição dos membros tanto anteriores como poste-
riores do insecto não pai-ece muito adequada a esse fim,
coraparando-os sobretudo com as espécies descritas nos
géneros precedentes.

Distrihuiçtw (/eogrtgyhica.— llspeács do antigo conti-
nente e da America setentrional.

Copris hispanus (L.)

(Kst. Hf, íig. 1 — Est. 11, fig 1!}|

Scarabaeus hispanus, L. — Gmelin, Byst. ísat., p. 1542.
Scarahé panisous, Fab.— Oliv.. Ent, 1789, t. i, n." 3, p. 112, pi 5

fig. 34.
>

1
F

, 1 • ,

Scaralié espagnol.— OWv., 1. c, 1789, p. 118, pi. G, fig. 47, a, h.

Goj)n8 hispanus.— Latr., Hist. Nat., t. x, p. 101.
Ci.pris panisciis, Fah, — Muls., LaiiKilL, 1842, p. 67.
Copris hispcm.vs, L.— J. du Vai, Gen. Coleopt., p 20, pi. 3, fig". 14;

Mul.s. et Rej, LamelL, 1871, p. 70; P. de Oliveira, Cat. Coleopt.
Port., p. 157 (como var. do C. paniscus, P.) ; Correia de Ban-os,
Coleopt. 8abr., Anu. Sc. Nat Port., 1896, p. 113 K

CaracUreti ,(/e?Yíí,'i;. —Comprimento 20 a 30 mill. Tegu-
mento preto brilhante; corpo espesso; ponta corniforme,
partindo do vertex numa curva regular, mais sensível na
extremidade e attingindo o lado encetado do prothorax que
é sinuoso ou Usulcado (sp.), ou não attiugido a margem
superior do prothoi-ax que é regularmente curva ou ape-
nas sulcada ao meio (var.) e mais perpendicular ao epis-
toma.

Descrição.— Epistoma largo, semicircular, ligeiramente
sulcado á frente, finamente rugoso, provido de uma ponta
corniforme muito sahentc, espessa na base e adelgaçando

1 Sjnonyinia: Rhinocerus lusitanicus, Pet.



79

para a extremidade, regularmente curva, attingindo raras

vezes o rebordo do prothorax; olhos incompletamente in-

terceptados pelos canthus, globosos, salientes pela parte

inferior, pouco apparentes pela parte superior; antennas

bastante longas, preto avermelhado, clava pubeseente ova-

lar, com o segundo articulo visível, mesmo no caso de se

achar contrahida a clava. Prothorax volumoso, profunda-

mente encetado á frente, apresentando uma superfície an-

terior convexa e finamente rugosa; pela parte superior

pontuado ; margem anterior sinuosa com um profundo sulco

mediano ; bordos lateraes curvos, formando um angulo mais

ou menos saliente á frente, margem superior formando uma
curva regular, ou recta e marcada por um pequeno sulco

mediano; margem posterior mais ou menos regularmente

curva e rebordada. Elytros em geral mais brilhantes que

o prothorax muito convexos, marcados com oito estrias

pontuadas*; tibias anteriores espessas tridentcadas, crena-

das e ciliadas, terminando por um esporão mais ou menos
agudo, attingindo aproximadamente o címiprimento do ul-

timo dsnte anterior- da tibia (?) ou exeedendo-o pouco (á);

tarsos curtos. Tibias dos membros intermédios curtas, no-

tavelmente dilatadas para a extremidade, crenadas, um
tanto ciliadas, terminando por dois esporões agudos ; ti-

bias dos membros posteriores semelhantes ás intermédias,

providas de um dente externo, crenadas, ciliadas e termi-

nando por um es})orão agudo; tarsos intermédios e poste-

rioi-es quasi do comprimento das tibias formados por articu-

les ciliados de pêlos fulvos, triangulares ou subcordiformes

alongados, diminuindo gradualmente para a extremidade

sendo o ultimo articulo subcylindrico e as garras curtas,

finas e recurvadas. Região inferior do corpo preto bri-

lhante, com as diíferentes peças thoracicas cobertas de
pelos fulvos ou ferruginosos; pygidio curto, pontuado,

em triangulo curvilíneo.

? As fêmeas semelham-se aos machos, podendo comtudo
destinguir-se pelo comprimento inferior cio esporão das ti-

bias anteriores, que é alem d'isso agudo ao passo que nos

maclu)s é truncado.

Distribuição cJwrograj^hica. — Pudemos observar exem-
plares d'esta espécie provenientes da Serra do Bussaco,

' A maior parte dos autores contam nove estrias, natiirahneDte

porque incluem aquella que é formada pelo rebordo dos elytros.



80

Soure, Coimbra, Oeiras, Ribatejo (lezirias), Lisboa, Al-

feite e Algarve.

Var. panàcus, Fab. (Est. III, fig. 2; est. II, iig. 20).

Oliv., Ent, 1879, t. i, n." 3, p. 112, pi. 5, fig. 34; Muls., I. c, 1812,

pp, 68 e 69.

Caracteres.— Appendice eorniforme, partindo quasi per-

pendicularmente da fronte e notavelmente recurvado sobre

o prothorax, attingindo ou excedendo-o mesmo na sua al-

tura; bordo superior do prothorax subcurvilineo ou apre-

sentando nm pequeno sulco ao meio.

Esta variedade, que nos parece admiravelmente caracte-

rizada, tem ainda a distingui-la as dimensões quasi sem-

pre superiores ás da espécie, a forma do appendice eorni-

forme quadrangular ou trapezoidal na base, ao passo que

na espécie é deprimido e a forma do prothorax considera-

velmente mais escavado á frente, e sobretudo dos lados.

Em Portugal é tão commum como a espécie, e encon-

tra-se nas mesmas regiões.

Var. reU.-.sus, MuLS. (Est. Ill, íig. 3; est. II, fig, 21).

—

Lamell., p. 68; 1842.

Caracteres.— Appendice eorniforme notavelmente curto,

cónico, um tanto curvo sobre o prothorax
;
prothorax en-

cetado só á frente e apenas no terço anterior, com a

aresta superior recta ou muito ligeiramente sinuosa.

Os typos bem caracterizados d'esta variedade são pouco

communs; possuímos um iinico exemplar de Soure, mas
pudemos observar vários, menos perfeitos, das diíferentes

regiões em que apparece também a espécie.

Observações.—Ás variedades que acabamos de desvorever

foram excluídas por Hyden, Reitter e Weisse do catalogo

dos Coleopteros da Europa; já Mulsant em 1842 (Lamell.,

p. 71) discutia o valor dos typos descritos, especialmente

do hispanuSj, considerado então por este autor como varie-

dade do paniscus de Fabricius

.

Tanto no primeiro como no segando typo encontramos

os dois sexos perfeitamente representados, e por isso não

podemos deixar de as admittir com os caracteres que in-

dicamos, parecendo-nos mais que sufficientes para as dis-

tinguir. Procurando exclusivamente nas poucas espécies

que se acham já descritas, vemos por exemplo os autores

allemães citados conservarem a var. asperatus do Gymno-
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jdeures JlagellahtSj, mencionando-a no seu catalogo. Con-
servam pois estes entomologistas, cnja autoridade não po-
mos de forma alguma em duvida, uma variedade caracte-

rizada por insignificantes modificações do tegumento para
desprezarem aquellas que acabamos de annotar, nas quaes,
alem de dififerenças perfeitamente análogas ás que carac-
terizam o (?. asperatusj, podemos observar modificações
consideráveis na forma e aspecto geral.

Admittindo, como Mulsant, o typo hisjmnus como espé-
cimes mais incompletos do paniscus, essa explicação da
formação da variedade não torna menos interessante o typo
particular de Fabricius.

Já as var, synostus^ triãens e levicollis de ]\Iulsant nos
parecem inadmissíveis, pela confusão que podem estabele-
cer nos typos assim descritos.

As fig. 19, 20 e 21 da Est. 11 mostram bem clara-

mente as modificações profundas que existem entre a es-

pécie 6 suas variedades, differencas a nosso ver sufficien

tes mesmo para caracterizar espécies próprias.

Distribuição (jeographica.— Da Europa meridional.

Copris lunaris (L.)

(Est. III, fig. 5 e 6— Est. 11, fig. Í2)

Scarabaeus lunaris^ Li. — Gmelin, Syst, >íat., p. 1535.
Scarahé lunaire. — Oliv., Ent., 1789, t. i, n." ií, p. 114.
Copris lunaris, L.— Evichs., Nat. Ias. Deut , 1848, t. iii, p, 7<S8

;

Muls., Lamell., 1842, p. 72; Muls. et Rcy, Lamell., 1871, p. 72;
P. de Oliveira, Cat. Coleopt. Port., p. 157, sp. 911; Correia de
Barros, Col, Sabrosa, Ann. Sc. Nat, Porto 189G, p. 1131.

Caracteres geraes. — Comprimento 17 a 23 milL Tegu-
mento brilhante ; cabeça com uma ponta corniforme per-
pendicular ao epistoma, longa, aguda e pouco curva (á),
carta e mais ou menos bifurcada (Ç), ou cónica e recur-
vada (var.). Prothorax anguloso, com dois sulcos pro-
fundos dos lados e um pequeno sulco intermédio longitu-

dinal (^'), ou apenas encetado á frente (Ç e var.). Elytros
estriados.

^ Synonymia seg. Muls.: Scarabaeus emarginatus, Oíiv.; Copris
emarffinaiiis, Oliv.; Busier capucin, Gcofír. •, Filidarivs lumis^ 'àahr.y
P. Belisama, Schr.
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Descrição.— <3' Epistoma semicircular, anteriormente sul-

cado, um tanto sinuoso, rugoso e ciJiado
;
ponta corniforme

partmdo da fronte, perpeiidicularmente ao epistoma ou
muito ligeiramente curva sobre o protliorax; olhos em
parte e desigualmente intereeptados pelos canthus, de côr
parda esverdeada; aníennas avermelhadas; elava ovalar
da mesma côr. Prothorax quadrangular, encetado anterior
e perpendicularmente ao eixo do corpo, com dois sulcos
lateraes profundos, formando de cada lado duas pontas di-

vergentes; porção intermédia marcada por um sulco longi-
tudinal mediano ; margem anterior largamente sulcada, late-

raes curvas sobre a posterior que forma um ligeiro angulo,
cujo vértice corresponde a inserção dos elytros; anterior-
mente crivado com pontuações salientes, quasi liso e muito
brilhante pela parte superior. Elytros convexos c poste-
riormente arredondados brilhantes mareados com oito es-
trias profundamente cavadas, pouco pontuadas; espaços li-

mitados pelas estrias, lisos e brilhantes. Tibias anteriores
fortemente denteadas na margem externa, terminando por
iim esporão agudo e um tanto curvo ; tarsos curtos e for-

mados por articules subovalares, o ultimo alongado ; tibias

intermédias curtas, um pouco crenadas e providas de pê-
los rígidos, notavelmente dilatadas para a extremidade,
com um dos esporões terminaes longo e agudo; tibias

posteriores bidentcadas, semelhantes ás intermédias rela-
tivamente menos dilatadas, crenadas e ciliadas; articulos
dos tarsos intermédios e posteriores triangulares, alonga-
dos, diminuindo gradualmente para a extremidade, o ul-

timo subcyHndrico alongado
;
garras curtas, finas e recur-

vadas. Região inícrior do corpo preto brilhante, as diffe-

rentes peoas thoracioas e fémures ciliadas de pêlos fulvos.
Pvgidio em triangulo curvilineo, curto e pontuado.

? Appeudice coniiforme, curto e bifurcado
;
prothorax

mais ou menos encetado á frente, ligeiramente sulcado dos
lados, sulco mediano, longitudinal, pouco distincto.

Distribuição choro(jrajMcu.— Segundo o Dr. Paulino,
esta espécie encontra-se em todo o pais. Pela nossa parte
pudemos observar exemplares do Grerez, margens do Dão,
Boure, Lezirias do Tejo, Lisboa, yVlfeite e Alemtejo.

Var. oUiteratus, MuLS. (Est. III, íig, 4).— Lamell,.
p. 73; 1842.

Caracteres,— Ponta corniforme, não attingindo a margem
superior do prothorax, bidenteada na base ; sulcos lateraes
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lio protliorax menos profundamente cavados, sulco long-i-

tudinal superior pouco apparente.

Encontrámos esta variedade nas margens do rio Dão e

em Soure. Apparece naturalmente em todo o país.

Var. corniculatusj, MuLS. (Est. Ill, iig. 7).— LamelL,

p. 73; 1842.

Caracteres,— i^ Ponta corniforme reduzida a nma pe-

quena saliência cónica, algum tanto recurvada sobre o pro-

thorax.

Ç Proeminência frontal reduzida a uma pequena crena,

rectilínea.

Do Algarve e arredores de Lisboa.

Possuímos um exemplar de cada uma d'estas regiões.

Var. castane/asj, MuLS.— LamelL, p. 73; 1842,

Caracteres. — SemeUiante ao corniculatiis^ mas preto

avermelhado pela parte superior e inferior, e com o pro-

tliorax coberto de pontuações salientes sobre toda a su-

períicic.

Arredores de Lisboa.

Observações.-—-Mulsant descreve ainda a var. deletuSj,

que não pudemos encontrar entre os exemplares que ob-

servámos.

Kos seus hábitos e regimes, esta espécie é perfeita-

mente análoga á precedente e igualmente commum em
Portugal.

TJistríòttíção fjeograpliica.— Europa

.

Gen. Bubas, Muls.

Scarahaeus, L. — G-melii], Syst. Nat., t. i, parte iv, p. 1526.

Scarahaeus (Scctrahé).— Oliv., Ent., t. i, n." 3, pp. 1, 75 e 97.

Ií«/;as.— Muls., Lamell., 1842, p. 76; Laeordairc, Gen. Coleopt.,

18ÕG, p. lOíí; Eviehs., Nat. Ins. Deut., 1848, t. m, p. 784; J. du
Vai, Greu. Coleopt., 1859-1860, t. m, parte i, p. 21 ; Muls. et Kej^
LamelL, 1871, p. 122.

Caracteres.— Corpo espesso, convexo. Epistoma semi-

circular fá) ou ogival (?); fronte provida de protuberân-

cias mais ou menos salientes, corniformes ou tuberculo-

sas : olhos desigualmente e só em parte interceptados pelos

canthus ,• antennas de nove artículos; clava subovalar, pu-

bescente, o segundo articulo inferiormente occulto durante



84

a contracção da clava ; secundo articiilo dos palpes labiaes

(Est. II, %. 21}) maior que o primeiro, o ultimo curto

pouco visível e ovalar ; ultimo articulo dos palpos masilla-

res ovalar e do comprimento dos dois anteriores reunidos
;

mento transversal, sulcado á frente. Protborax volumoso,

anteriormente dilatado, convexo, sulcado transversalmente

á frente, terminando por uma protuberância intermédia

mais ou menos saliente (S) ou apenas crenado, marcado

posteriormente com dois pequenos sulcos intermédios,

parallelos e pontuados. Escutelo nuUo. Elytros curtos ar-

redondados, convexos, estriados ; ancas anteriores salien-

tes, cónicas, obtusas; intermédias muito espaçadas, longi-

tudinaes ; as posteriores reunidas obliquas. Tibias anteriores

quadridenteadas e ciliadas, raediocremente espessas, sem

tarsos, providas de um esporão fixo ou articulado ;
tíbias

intermédias curtas, notavelmente dilatadas para a extre-

midade, um tanto curvas e ciliadas, terminando por dois

esporões desiguaes; as posteriores semelhantes, terminando

por um único esporão, e profundamente sulcadas na extre-

midade e pela parte inferior. Tarsos dos membros intermé-

dios e posteriores pouco mais curtos que as tibias, forma-

dos por articules ciliados, cordifermes, alongados ;
o ultimo

subparaílelo, pouco mais cuito que os dois antecedentes

reunidos. Garras curtas e recurvadas.

? As fêmeas distinguem-se facilmente pela forma do

epistoma ogival, conforme pudemos já notar, pela protu-

berância anterior do protborax, reduzida a uma simples

crena transversal ou nulla, e pelas protuberâncias da fronte

reduzidas a simples tubérculos ou crenas pouco salien-

tes.

Tibias anteriores mais larg-as, e providas de um esporão

£xo.

Obsert^acdes.— Pelos seus hábitos as espécies d'este gé-

nero são muito semelhantes aos Copris^ mas em g-eral en-

eontrara-se reunidas em grupos numerosos no escremento

do todos os animaes, o que raras vezes succede com as

espécies que acabámos de descrever, e que vivera quasi

sempre solitárias ou em grupos muito pouco numerosos.

A determinação do género ^ouc,, Bubas ou Boi, adequa-

se particularmente aos machos, em que as protuberâncias

lateraes da fronte se assemelham a dois cornos, mais ou

menos curvos e salientes.

As espécies de que temos a tratar são as únicas conhe-

cidas d'este género e que existem nas regiões mediterra-
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neas da Europa. Apresentam um certo numero dtí varie-

dades que muitos autores teem posto de parte, mas que

descrevemos por as acharmos sufíicientemente caracteri-

zadas.

Bubas bison (L.)

(Est. ni, fig. 8 eíJ - Est. ir, f\s. 24)

Scarahaeus bison, L.- Gmelin, Syst. Nat t i parte iv p. 1536.

ScaraU hison. ^ Oliv., Ent., t. i, p. 120 pi. 6 íig. 4d «, h,c

Bulas to.,L.-Muls., LamelL, 1842, p. 77-, Erichs., ííat Ins.

Deut. 1848, t. m, p. 785 •, Muls. et lley, 1871, p. 12á; P. de Oli-

veira, Cat. Coleopt. Port, p. 157, sp. 912.

Caracteres gera.es. — $ Comprimento 12 a 20 mill. Tegu-

mento preto ou preto avermelhado, brilhante. Epistoma

semicircular. Sutura frontal bicornia
;

protuberância ante-

rior do prothorax simples, mais ou menos saliente; estrias

dos clytros apparentcs.

? Epistoma ogival ; sutura frontal linear, com tima pe-

quena ponta posterior intermédia
;

protuberância anterior

do prothorax reduzida a uma sutura um tanto curva e

pouco saliente.

Descrição.— $ Epistoma semicircular, finamente nigoso,

com as margens um tanto levantadas ; sutura frontal sa-

liente, precedendo uma pequena crena intermédia do epis-

toma
' um tanto curva e terminando lateralmente por duas

pontas salientes, obliquamente chanfradas
;
vcrtex concavo

e rug-oso ; olhos superiormente e em parte interceptados

;

antennas fulvas; clava ovalai', pubescente de cor clara;

palpos e pecas bocaes fulvas. Prothorax volumoso, trans-

versalmente' sulcado á frente, terminando por uma protu-

berância cuneiformc simples, pontuado, marcado com duas

depressões lateracs ; margem anterior profundamente sul-

cada, bordos lateraes sinuosos e formando um angulo obtu-

so, margem posterior ligeiramente angulosa e marcada

com dois sulcos correspondentes á inserção dos elytros.

Elytros posteriormente arredondados, pouco brilhantes,

marcados com estrias pouco profundas, lisas, e com o an-

c^ulo humeral um tanto saliente. Tibias anteriores denteadas,

íigeiramente curvas e ciliadas, terminando por um espo-

rão t^xo ; tibias intermédias curtas, em triangulo isoscelcs,

e terminando por dois esporões desiguaes
;

posteriores,

profundamente sulcadas na extremidade e terminando, por
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um único esporão. Taraos fulvos, formados por articulos.

subcordiformes ^ilon^ado.s : o primeiro do comprimento

aproximadamente dua três segidiites reunidos, e o lútimo

subpíiraUíjlo. terminando por duas garras delgadas, cur-

tas e pouco curvas, líegião iní'rior du corpo, preto bri-

lhante
;
peças thoracicas mais ou menus cobertas de pêlos

ferrug-inoso's ;
seg-mentos abdominaes glabros. Pygidio em

triangulo curvilineo, convexo e ligeiramente rugoso e pon-

tuado.

? Epistoma ogival guarnecido com uma crena anterior,

bastante saliente e algum tanto curva, densamente pon-

tuado ; sutura frontal saliente, bisinuosa, com uma ponta

mediana posterior pouco saliente e prolongando-se lateral-

mente sobre as margens do epistoma. Prothorax globoso,

transversalmente sulcado á frente, marcado por uma aresta

saliente e curva, conservando as depressões lateraes. Tí-

bias anteriores em geral mais largas e terminando por um.

esporão articulado.

Distribuição chorograjMca. ^Ternos encontrado esta

espécie e as variedades seguintes nos arredores de Lis-

boa e no Ribatejo. Paulino de Oliveira considera-a pró-

pria a todo o sul do pais.

Var. òrevicornis, MuLS. (Est. III, fig. 10)— Lamell.,

p. 78; 1842.

Caracteres.— VoiitSiS lateraes da sutara frontal, curtas

quasl direitas e cónicas
;

protuberância prothoraxica pouco

saliente.

Commum nos arredores de Lisboa.

Var. ãmtifrons, MuLS.— Lamell., p. 78.

GaracUreís.— Pontas lateraes da sutura frontal reduzi-

das a nm pequeno tubérculo cónico ou cornifoi-me
;
protu-

berância anterior do prothorax reduzida a uma simples

aresta curvilínea.

Menos commum que a variedade precedente nos arre-

dores de Lisboa.

Var. linelfrons, MuLS.— Lamell., p. 78.

Caracteres. — Sutura frontal recta, sem protuberâncias,

lateraes.

Pouco commum nos arredores de Lisboa.

Var. castaneas, MuLS. (Est. VII, fig. 12)— Lamell..

p. 78.
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Parte superior e inferior do corpo, preto avermi^lhiitlo r

o prothorax, em geral, mais escuro.

Possuimos um único exemplar d'esta interessante varie-

dade, proveniente de Algés e medindo apenas 12,5 mill. E
um macho, que representa ao mesmo tempo a var. lineífrons.

Observações.— Pelas observações que temos podido fa-

zer nos exemplares d'esta espécie, vemos que as varieda-

des são em geral mais communs que o typo especiíico ; e

representando ellas, como se vê, indivíduos mais incomple-

tos ou pelo menos em que as formas externas se apresen-

tam menos desenvolvidas, mostram-nos pois uma successão

gradual de typos num estado particular de atrophiamento

e em que os dois sexos se confundem apparen temente.

Nos seus hábitos e regime, como tivemos já occasião

de indicar, os Bubas assemelham-se notavelmente aos Co-

pris, abrindo galerias profundo no terreno, debaixo do es-

cremento dos differentes animaes, e depositando no fundo

d'essas galerias uma certa quantidade de alimento desti-

nado ás larvas.

Distribuição geograpliica.— Europa meridional.

Bubas bubalus (Oliv.)

(Est. in, fig. 11 o 12— Est. II, flg. 25)

OiiUis hiib.lus — Oliv., Eiicycl. Méth., t. vai, p. 492, 14 (por indi-

cação).

Bubas bubalus,— Oliv., Muls., Lamell., 1842, p. 80; Muls. et Rey,
Lamell., 1871, p. 125; J. du Vnl, Gen. Coleopt.. 1860, t. iii, parte i,.

p. 21; P. de Oliveira, Cat. Coleopt. Port., p. 158, sp. 913.

Caracteres geraes. — S Comprimento 15 a li) mill. Tegu-

mento preto bi-ilhante, por vezes avermelhado ; epistoma

semicircular, sutura frontal bicornea, protuberância ante-

rior do prothorax bifurcada, mais ou menos saliente
;
es-

trias dos elytros pouco apparentes.

? Epistoma ogival ; sutura frontal sahente, com as ex-

tremidades dentiformes e um pequeno tubérculo intermédio

posterior; protuberância anterior do prothorax reduzida a

uma aresta mais ou menos curva, obliterada ou sulcada ao

meio.

Descrição. — $ Epistoma semicircular um tanto dilatado



á frente, pontuado; sutiiia frontal terminando lateralmente

por duas ponta-s salientes coniifonnes, obliquamente chan-

fradas e um tanto sulcadas, precedendo uma crena bas-

tante larga, saliente c lig^eirameiífe curva; vertex sub-

plano, pontuado ou finamente riigoso ; olhos em parte e

desigualmente interceptados ; anteimiiis e peças boeacs

fulvas, clava avermelhada. Prothorax volumoso, transver-

sal e profundamente sulcado á frente, terminando ante-

riormente por uma larga protuberância bifurcada e mais

ou menos saliente ; margem anterior bastante sulcada ; la-

teraes sinuosas e formando um angulo obtuso
;

posterior li-

geiramente angulosa e marcado com dois pequenos sulcos

medianos, correspondendo á inserção dos elytros; depres-

são lateral profunda e algum tanto mais anterior que na

espécie antecedente. Elytros posteriormente arredondados,

quasi lisos, pouco brilhantes, com as estrias pouco pro-

fundamente marcadas e os ângulos humeraes salientes.

Tibias anteriores denteadas e ciliadas, ligeiramente cur-

vas ; tibias intermédias curtas, denteadas sobre o lado

externo, em triangulo isosceles, e terminando por dois es-

porões desiguaes
;
posteriores semelhantes ás intermédias,

nm tanto mais curvas, terminando por um único esporão

e prufundamtMite suleadas na extremidade inferior
]
tarsos

formados por articules subcordiformes alongados e (iilia-

dos. Região inferior do corpo preta, em geral um tanto

avermelhada, as difterentes peças thoraeicas mais ou me-

nos revestidas de pêlos fulvos. Pygidio era triangulo cur-

vilinco, convexo, quasi liso ou muito ligeiramente pon-

tuado.

? Epistoma ogival ; sutura frontal terminando lateral-

mente por um pequeno tubérculo corniforme, pouco sa-

liente ou mesmo nnllo. e com uma ponta intermédia pouco

mais saliente que a sutura e um tanto posterior. Pro-

thorax pouco sulcado transversalmente, terminando á

frente por uma pequena crena, pouco saliente e mais ou

menos sulcada ou obliterada. As tibias anteriores mais

largas e terminando por um esporão articulado.

Distribuição chorof/rajyhica. — Temos conhecimento da

existência cl'esta espécie em Caldellas, Yilla Nova de Fa-

malicão e Bragança, segundo Paulino de Oliveira; por

nossa parte temo-la encontrado nos arredores de Lisboa,

Cadaval e arredores do Porto.

Var. integriconiis, MuLS. — Lamelh, p. 81.
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Caracteres.— Pontas coruiformos pouco salientes, sem
sulcos na extremidade: proeminência anterior do prothorax
pouco salii'níe e lig-eiramctite sulcada.

Cadaval, arredores de Lisboa.

Var. inermifrons, Muls.— Lamell., p. 81.

Caracteres. — KxtrciBidades da sutura frontal apresen-
tando apenas um pequeno tubérculo corniforme

;
proemi-

nência anterior do protliorax reduzida a uma aresta, pouco
saliente e obtusamente truncada.

Pudemos observar um único exemplar, de Friellas, que
representa ao mesmo tempo a var. hrimipteros.

Var. hrunipterosj MuLS. — Lamell., p. 81.

Caracteres.— Parte superior e inferior do corpo, preto

avermelhado, brilhante. Em g-eral o prothorax cscuj-o.

Friellas.

Observações.— Estas variedades são equivalentes ás da
espécie antecedente, o teem o mesmo interesse cxplicaíJ\-o

sobro a d,''^^eneraeão d<t typo esp^u-ifico. íín.s seus hábitos

e reg-ime são perfeitamente analog-as ao Bison.

IJisfrihuicão (jeograpldca. —Uíi Europa meridional.

Gen. Onitis (Fab.) ^

Scaralié fSmrahamsJ. — Oliv., Ent., t. i, p. 1, pp. 7.5, 97.

Onitis. —Latv., Uíst. Nat., t. x, p. 103; Muls., Lamell., 1842, p.84i
LaeorcL, Gen. des Goleopt., lS.")fi, t. iii, p. 104; J. dii Vai, Gen.
Colcopt., t. iti, parte i, p. 21, pi. 4, íig. 16: Muls. et Rcy, Lamell.,
1871, p. 126.

Caracteres.— Corpo bastante espesso, subparallclo, um
tanto along-ado, quadrangular- epistoma subog-Ival, semi-
circular (S) ou og-ival (?); fronte bicrcnada

;
vertex pro-

vido de um tubérculo intermédio cónico, mais ou menos
saliente; olhos era parte e desig-ualmente interceptados;
antennas (Est. II, íig. 26) de nove articules, o primeiro
mais comprido que os seguintes reunidos

; clava subova-
lar, pubescente, com o segundo articulo occulto na con-

tracção e o terceiro operculifornie ; segundo articulo dos

^ Fab., Entom. Sy.st., suppL, p. 25; Cobris, Olív.



palpos labiae:^ muito maior e maiw e.spí-sío qiit^ o preae

dente, o ultimo muito airto e subovalar; mento transver-

sal autenormeJite sulcado, Pí-tdlaonix inei-me, volumoso,

coiivezo, autevRií-mente dilatado, marcado kttú almentc por

dua.s depie.s.sÕcs mais oii menos piofuiulaa, miib largas

que CS elytros. E.scuteli> appareut^ muitu pequoiu,i ou re-

presentado apenas por uma deprtícsao triang-ular.

Elytros nm tanto alongados, subpaiallylcss, uom as es-

trias irrogularmíínte .ap})areutes, snp(4Í(^iinent'.^ ]danos, ro-

deadas por uma ereua marginai pai alicia á maig/.-jn ^'X-

terna; ancas anteriores cónicas, volumosas c salientes;

intermédias vei'ticaes. divergentes c afíutadas :
post-naores

reunidas, transversaes c também divergi-ntesj fémures an-

teriores providos de um e.-pinho pilifero ; tíbias anteriores

longas, delgadas, denteadas, ciliadas e faleiformes; nos

machos maj's desenvolvida-, terminando ]nn- mu e.sporão

fixo e despro^'idos de tas-^ns, fortemente denteadas, mais

curtas, espessas, normae.- o terminando pí)r um esporão

articulado nas fêmeas.

Tibias intermédias e posteriores oui-tas, eírpessas,_ mais

ou menos denteadas e erenadas ; tarsos espessos, forma-

dos 1)01' artieulos aubeardiíurmes, alongados, sobretudo o

primeiro qu- attinge- ai>roxiiiuidamente o eomjtrimento dos

três seguintes reunidos
;

peças thoi^acieas cobrindo qnasi

completamente a região inferior do corpo, fémures nota-

velmente dilatados, espessos. Pygidio bastante larg^v ogi-

va! ou em triangulo eurvilinco.

? Conforme vimos de in.dicar, as fêmeas distmguem-se

pela forma do opi-stoma, das tibias antci-iores, mais cur-

tas, espessas e terminando por um esporão articulado,

mas de.spn.ividas tombem de tarsos Jias espécies da Eu-

ropa. Oí femureâ inermes.

OUervwxin.— A^ f-species d'este género distinguem-se

dos outros Goprideos i)<da presença de um (,-scutçlo ou

pelo menos de uma cavidade equivalente, pela coníigura-

cão dos palpos labiaes com o segundo articulo noUvvel-

mente desenvolvido c m(^srao o terceiro, _e pela configura-

ção também particular dos membros anteriores nos machos.

O corpo espesso o sul)])aralleio, ou em forma de paral-

lelogramo,- representa por sua vez uma forma distineta do

grupo, constituido por espécies muito convexas c mais

ovalares.

O aspecto do tegumento é bastante variável e muitas

vezes característico.
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Algumas espécies exotica^j apresentam eôrow metaliieaa,

mãá em geval pouco brilhantes.

Not; seus hábitos o regime são perfeitamente íjemelhan-

íes aos Copris e Biibos, perfurando o solo com galerias

profundas, del)aixo do estéreo de que se alimentam, e de-

positando no fundo d'essas galerias a rese;-va nutritiva

dusíinada ao sustento da larva.

Distribuição f/eof/}'(q>hica.— Este género enco!itra-se re-

presentado por varias espécies da Europa meridional, da
Africa^ Ilidias oriontacis o ainda por um íypo australiano

(O. Corijdiyn, Boiss.), e outro da America do Norte (O, ni-

canoT;, Fab).

Oiiitis Olivieri (III.) *

(Est. IV, fig. 1 o 2)

Scamhaeus splnnx. — OYiy., Ent , 1789. t. r, u." 3. ]». 135, &p, 1G2,
pi. 7, íifi'. 57, o, b.

Onitis S2)kiiij-, Oliv. — Liitr., Hist. Nat., t. x, p, 107, 5,

Oaitis Olivieri.— Muls. Lauiell., 1842. p. 85; J. da Vai. (ícn, Coieopt.,
1870, t. in, p. 21, pi 4, fig. 16 : Muls. et Rev, Lameil., 1871, p. 127;
P. de Oliveira, Cat. Coieopt. Port,, p. 158, sp. 1314.

Caracteres geraes.— Comprimento 21 a 26 miíl. o Te-
gumento preto, pouco bi-ilhante : epistoma um tanto alon-
gado; prothorax pontuado, anteriormente rugoso

; elytros

finamente ragosos
;
estrias pouco marcadas ; (ipistoziia pro-

vido anti^riormeute de uma ponta cónica sobre o vertex,
afronte bie;.'nada; tibias anteriores alongadas, um tanto
curvas, falciforraes, denteadas e ciliadas, ou mais curtas,

com os recortes pouco salientes, glabras e gastas na ex-
tremidade.

? Semelhante, com as tibias anteriores curtas, largas,
denteadas, terminando por um espoi-ao articulado: fému-
res anteriores desprovidos de esporão pilifero.

Caracteres.-— á' Epistoma semicircular com os canthus
salientes, hnamcnte rugoso e rebordado; sutni'a frontal
saliente, ligeiramente curva, prolongando-se de cada lado
sobre a margem do epistoma e limitando os canthus; prece-

1 lliig-, Mag., t. II, p. 197, 1; Crqyris Fphmx, Oliv.
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dida por uma pequena erena rectilinca; vertex granulado

e provido d<j uma ponta eoiiica algum tanto .saliente
;
olhos

em parte e desigualmente interceptados :
antennas e pal-

pes ferruginosos: ciava oljeonica na contracção. Prothorax

volumoso,' convexo, rugoso auteriorraente, pontuado pela

parte posterior; margem anterior sulcada em semieu-culo

correspondente á inserção da eal3cça; bordos lateraes si-

nuosos e formando um angulo pouco obtuso sobre o bordo

posterior, que é bisulcado e forma um angulo correspon-

dente á sutura interna dos elytros. Kscutelo pequeno.

Elytros pouco convexos subplanos, marcados com estrias

pouco distinctas, finamente rugosas, o com os angnlos hu-

meral e posterior salientes. Tibias anteriores alongadas,

algum tanto recurvadas na extremidade, falciformes, den-

teadas e ciliadas, ou curtas, gastas, glabras e quasi iner-

mes, desprovidas de tarsos; fémures ciliados, dilatados

lateralmente, com um esporão pilifero anterior e próximo

da primeira articulação. Trocbanteres dos membros inter-

médios providos de 'um dente sobre a margem externa,

próximo da extremidade; os posteriores profundamente

sulcados; tibias intermédias e posteriores denteadas ante-

riormente, dilatadas c mais ou menos ciliadas; tarsos es-

pessos, ciliados, o primeiro articulo notavelmente longo,

os três seguintes subcordiformcs, alongados, o ultimo di-

latado a meio e terminando por ijequenas garras finas e

pouco recurvadas. Região inferior do corpo preta, bastante

brilhante, por vezes avermelhada; pygidio largo triangu-

lar, rebordado e quasi liso.

é Epistoma mais alongado ;
tibias anteriores largas, den-

teadas, terminando por um esporão articulado; fémures

anteriores inermes ; trochanteres intermédios inermes, nor-

maes, os posteriores menos profundamente sulcados.

Distribuição chorograjyJiica.— Temos conhecimento da

existência d'esta espécie na Guarda, em Soure, Azambuja

e arredores de Lisboa. Pouco commum.

^Var. ijlauifrons, MULS.— Lamell., p. 85.

Caracteres.— Tubérculo frontal indistincto.

$ Var. siibcostalis, MuLS.— Lamell., p. 85.

Caracíeres.— Terceiro e por vezes o quinto mtervallo

subcostal saliente.
n -r. r t> r i

Esta variedade, observada já pelo Prof. lauhno de

Ohveira em exemplares da Azambuja e da Guarda, encon-
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tramo-la igualmente em Soure, mas sendo o S(^f,>-imdo

e terceiro intervallo das estrias dos elytros os mais sa-

lientes.

Ysiv. fuscusj MuLS.— Lamell., p. 85.

Caracteres.— .Parte superior do C(jrpo, ou pelo monos os

elytros, avermelhados.

Possuimos um exemplar perfeito de Bclem.

Observação.— Mulsant descreve ainda mais duas varie-

dades : inerr/ds c suh-tuherculatus^ c[ue nos parecem insuiíi-

cientemente caracterizadas, e por essa circunstancia dei-

xamos de as descrever.

JJutriliticão geograpTtica.— Europa meridional.

Onitis Jon (Oliv.) ^

(lOst. lY, fig:. 3 e i)

Scarahaeiís Jon.— OJiv., Ent., t. i, k." 3. p. 186, pi. 27, fig. 239.

Oiiids Jon. — Oliv., Wuls., Lamell., 1842, p. 92; Muls. et Re}', La-
mell., 1871, p. 13^5 P. de Oliveira, Cat. Coieopt. Poi-t., p. 1.58,

sp. 915,

Caracteres geraes.— Comprimento 11 a 15 mill. $ Te-

gumento preto, rugoso, sobretudo no protliorax.

Co]"po subparallelo, um tanto alosigado ; epistoma sub-

ogival, ligeiramente chanfrado e sulcado á frente; sutura

frontal sali(!nte, rectilinea; vertex marcado ])or uma ponta

pouco saliente; prothorax pouco convexo; elytros vm. ge-

ral pouco brilhantes; tibias anteriores delgadas, longas,

curvas, denteadas o internamente ciliadas; femu.res ante-

riores providos de um esporão piliforo.

$ Epistoma triangular, truncado á frente; tibias ante-

riores curtas, largas e denteadas, terminando por um es-

porão articulado, fémures inermes.

Descrição.— $ Epistoma subogival, ligeiramentec han-

frado e sulcado á frente, com o bordo levantado, fina-

mente rugoso, ciliado; sutura frontal, saliente, ligeiramente

curva; cantJms um pouco dilatados; vertex granuloso, pro-

vido de um pequeno tubérculo miediano superior ; olhos

1 Onitis VandelH, Fab.
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cm part(3 e desigiiíilnieiiíe interceptados; antemias pretas.

Protliurax tíuíimcntc granulado, eiliado, pouco convexo,

coberto de riigosidades brilhantes, fnrmando por vezes

dcíjeiílios symí'trico.s e mais ou menos regulares ; com a.

margtíin asiterior sulcada em semicireiílo, as lateraes sinno-

yas, íormando um angulo obtuso sobre a margem posterior

que é um pouco angulosa. Escutelo pequenissimo, trian-

gular. Elytros um tanto alongados, paralldos, em geral

pouco brilhantes, planos, com as estrias aiq^arentes e os

intervalíos mais ou menos transversalmente rugosos, ân-

gulos humoral e posteriores salientes. Tíbias anteriores

alongadas, um tanto dilatadas para a extremidade, den-

teadas, c interiormente ciliadas; fémures piovidos de um
esporão pilifero próximo da articulação superior, cilia-

dos- tibias intermédias dilatadas para a extremidade, den-

teadas e ciliadas, terminando por dois esporões desiguaes

;

fémures dilatados cobertos de pontuações ])iligeras.; tibias

posteriores semelhantes ás intermédias, terminando por

um unioo cs})orào (;urvo na extremidade, fémures dilata-

dos, crenados e cobertos de pontuações piligeras. Tarsos

um pouco mais compridos que as tibias, olhados : o pri-

meiro articulo alongado subparallelo, os três seguintes

triangulares e o ultimo delgado, .siibcylindrico, um tanto

cur\'o; garras Jinas e bastante curvas. ilegiàG inferior do

corpo ])reta, liastante l)rilhante ; ultimo segmento ventral

largo e marcado com uma Unha mediana de pontuações

piligeras. Pygidio ogival ligeiramente pontuado.

$ E]«istoma triangular ligeiramente truncado á frente

;

sutura frontal precedida de uma pequena crena anterior

xectiimeaí tubérculo do vertex pouco saliente; extremi-

dade das tibias posteriores obliquamente chanfrada, sem

sbIcos.

Distrílndcão cliorograjAica.— Tem sido encontrada esta

espécie em Beja, Azambuja, Eriellas, Belém c Algés. Cor-

reia de Barros não dá noticia d'clla no seu catalogo dos

Coleopteros transmontanos, e Paulino de Oliveira cita ape-

nas os dois primeiros logares.

Var. infascata^ Nob.
Caracteres.— Compiúmento 9 milh Elyíros e membros

anteriores e posteriores avermelhados ;
tegumcmto pouco

rugoso.

Existe nas collecçÕcs do Jluseu de Coimbra um macho

proveniente de Beja.
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Observarão.— Ahilsant deíicrovo duas variedaJ^.s : o gra-
nulatusj em que o cpistoma é desprovido de crcna an-
teriorj e o tràpinus, em que as tíbias anteriores são
tridenteadas. A nova variedade que acima descrevemos
paret-e-nos snfficieiítemente t'aracterizada, não só pelas

dimensões como pola.s alterações na cor e aspecto do te-

g-nmento.

Xos sens hábitos o, reg-ime esta espécie, como a prcee-
deníc, assemellia-se aos Copris.

Dísfvihvi<jão g<<'jgra2/hÍ€a.~~Díi Europa meridional.

Gíín. Chironitis (Laus.)

ChiroHÍiís — L'4usbcrge.
Onilis, Fab. — Miiis., Líimcli.. 1842, p. S4; 1871, p. 126.

Caracteres.— Corpo em píirallelog-rammo regular. Epis-
toma semicircular, encetado e mais ou menos sulcado á
frente

j
cum os lado.s salientes; ollio!> em parte e de si igual-

mente interceptados; autennas formadas por nove artícu-

los apparentes: clava subesfcrica. volumosa, com o se-

gundo articulo apparente: sei;-undo articulo dos palpos
labiaes maior e mais espesso que o primeiro, o ultimo
subovular e {)ouco desenvolvido, Prothorax coberto supe-
riormente de rug-osidades g-rami!o.^as e oníras simples, for-

mando desenhos mais ou menos regulares, volumoso,
pouco convexo, ligeiramente encetado á frente fá), com
os lados direitos, c formando um angulo quasi recto com
a margem posterior: de cada lado nota-se ainda uma pe-
<"]uena depressão bastante afastada dos bordos lateraes e

posterior. Escutelo ajjpareníe, triangular, um pouco alon-
gado. Elytros quadrangulares, algum tanto deprimidos
posteriormente, ccnn os ângulos humeraes salientes. Tí-
bias anteriores quadridenteadas, longas, curvas, ciliadas

e desprovidas de tarsos no á, largas e providas de tarsos
curtos, subcylindricos, e com o ultimo articulo bastante
dilatado nas ?.

Tibias intermédias e posteriores curtas, espinhosas ; tar-

sos relativamente longos e formados por artículos trian-

gulares, mais ou menos alongados. Abdómen bastante con-
vexo

j
pygidio em triangulo curvilíneo, bastante largo na

base.

? Sutura frontal mais saliente; tibias anteriores mais
curtas, largas e providas de tarsos.
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Observação.— Este gonero distingue-se difficilmcntc do
precedente

; e uma g;i*ande parte de autores, mesmo dos que
mais se dedicaram íio estudo particular e comparativo dos

géneros, deixam de o considerar á parte (J. duVal, ete.).

Pelos ,seus liaLitos e regime pudom-so comparar aos

Copris, dos quacs já tratámos.

Dlstríbuimo geofjrapMca.— Europa meridional.

Chironitis irroratus (líossi)

Var. lophiis (Fau.)

(Est. VI, fig. 2)

Onitis loplnis.— Fab., Syst. El., t. i, p. 27 (por indicação).

Chironitis irroratus (líossi), var. loplius, Faij.— P. de OJiveira, Cat.

Colcopt. Port., p. 158, sp. 916.

Caracteres (jeraes.— Comprimento Vò a 15 mill. Cabeça
preta (ç), com os careí/zt(.s avermelhados {^)] prothorax: ru-

goso, parte superior preta, lados avermelhados, sobretudo

no macho; elytros sépia escuro, estriados o irregularmente

manchados de preto. Tibias anteriores denteadas, termi-

nando por um esporão curto, espesso ] tarsos curtos e del-

gados.

Descrição.— Epistoma em semicirculo, ligeiramente sul-

cado á frente, superiormente rebordado, canthus salientes

;

sutura frontal estreita e pouco saliente, reduzida a uma
pequena lamina ; vertex provido de uma ponta cónica e

pouco saliente ; olhos dcsigualm.ente interceptados pelos cav-

iJms ; antennas curtas, avermelhadas ; clava espheroide.

Prothorax encetado á frente, jioíavelmente rugoso, marcada
comduaslinlias sinuosas superiores, lisas e symetricas : preto

pela parte sup<'rIor, avermelhado dos lados ; bordo ante-

rior curvo, ligeiramente sinuoso, lados rectos crenados,

bordo posterior sinuoso, com uma pequena saliência me-
diana correspondente ao escutelo. Escutelo triangular, um
tanto alongado. Elytros avermelhados, regularmente man-
chados de preto, um tanto deprimidos, marcados com oito

sulcos profundos, um tanto rugosos ou pontuados e provi-

dos ainda de uma ercna obliqua saliente, partindo do an-

gulo humeral c cxtinguindo-se posteriormente entre a

quarta e quinta estria. Tibias anteriores denteadas exte-

riormente, terminando por um esporão curto e um tanto

espesso; tibias intermédias angulosas, curtas, crenadas so-

bre o bordo externo, providas de pêlos rigidos e íermi-
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nando por dois esporões, nm curto e romboide, o outro
long-o, ligeiramete curvo e ag-udo ; tíbias posteriores de-
primidas, dilatadas na extremidade, guarnecidas de espi-

nhos e pêlos rig-idos, crenadas e terminando por um espo-
rão um tanto curvo e pouco ag-udo. Tarsos anteriores
curtos, delg-ados, com o primeiro articulo um pouco alon-
g-ado, anteriormente dilatado

; tarsos dos membros inter-
médios pouco mais curtos que as tíbias, g-uarnecidos de
pêlos rígidos, com o primeiro articulo do comprimento
dos três seguintes reunidos, terminando por um pequeno
esporão externo c um outro intermédio, ultimo articulo um
tanto alongado, garras finas e pouco curvas; tarsos dos
membros posteriores semelhantes aos intermédios, um
pouco mais deprimidos. Eegião inferior e membros pretos.
Pygidio em triangulo curvilíneo.

? A fêmea é semelhante ao macho. Pelo exemplar que
pudemos observar parece-nos mais pequena c proporcional-
mente mais estreita, dominando mais a cor preta; a man-
cha avermelhada ou amarellada dos lados do prothorax,
pouco apparente. Tilnas mais delgadas; sutura frontal
marcada apenas por uma pequena saliência curva, inerme

;

pygidio um pouco alongado e convexo.

Distrihdção cliorographica.— Soure.

Oòservação.—-Para descrevermos esta espécie, conside-
rada como existente em Portugal por Uliger e de que real-

mente encontrámos, em Soure, uma fêmea, dispusemos
apenas de dois exemplares : um macho de França e a fê-

mea a que já alludimos.

Com este mais que resumido material não podemos
conhecer sufíicientementc o tjpo da esi)ecic e as suas
variações i)roprias ou individuaes, e por isso a nossa des-
crição pode taiv(v. estar em desacordo com outros exem-
plares. Não tivejmos também a felicidade de poder consultar
nem a ol)ra de P^ossi nem a de La.us])crge, onde se encon-
tra descrito o género

;
por consequência é possivel também

que as características não estejam absolutamente exactas.
Nos seus hábitos, esta espécie podemos ver que é abso-

lutamente análoga a qualquer dos Onitis descritos. Pa-
rece-nos extremamente rara em Portugal

;
pelo menos até

hoje era conhecida apenas pela citação de Illiger, trans-
crita no catalogo do Prof. Paulino de Oliveira.

'

TJisfriònúão geoffrcq/Jnca.— Europa meridional.



98

Gen. Onthopíiagus, Latk. '

ScaraljaeuSf L, — Qmelin, Syst. Nat., t. i, ]jarte! iv, p. 1526.

Scaralé.— OViv., Kut., t. i, pp. 1, 70, 74 c 132.

Oftiliophafftis.^ Lati: (Onlhophaqe), Hist iNat,, vol. x.p. lOh-, Muls.,

Lameíl., 1842, p. 10-2; Lacord., Geu. Coleopt., 1856, t. m, pp. 10o

("•nipo) c 107-, Erichs., Nat Ins. Deut , 1848, t iir, p. 762
;
J. du

Yal, Gen. Coleopt.. 1860, t ni, parte i, p. 22; Muls. et Roy, La-

mell., 1871, p. 78; U. Girard, Ent., 1873, vol. i, p. 417.

Caracteres gcraes.— Coiyo pouco convexo, largo, ova-

lar. Epistoma em geral semicircular (^) ou um tanto alon-

gado (Ç), e regular" ou sulcado á frente; fronte guarnecida

sobretudo nos machos, de appendices oorniformcs ou tu-

berculiformes. Olhos em parte e muito desigualmente iiv

terccptados; anícnnas formadas por nove artículos (Est. II,

fig. 20j; clava subovaíar, com o segundo articulo sempre

visivol; palpos labiaes formados por trcs articulos, o pri

meiro (uirto, dilatado para a extremidade, o segundo se-

melhante a este mas com o dobro do comprimento do pri-

meiro ; o ultimo pequeníssimo (Est. il, íig- 28), por ve-

zes mesmo imperceptível; mento transversal c sulcado á

frente. Prothorax largo, bastante vobmoso e convexo, an-

terior e lateralmente 'dilatado, provldn viú muitos casos de

pequenos tubérculos symetricos, ou sulcos mais ou menos

profundos, glabro ou '^pubesecnte. Escutclo nullo. Elytros

curtos e largos, pouco convexos, posteriormente arredon-

dados, glabros ou pubescentes, membros curtos. Ancas

anteriores cónicas e salientes; intermédias longitudmaes,

afastadas; posteriores transversaes, um tanto obliquas e

reunidas. Tíbias anteriores bastante largas, um tanto cur-

vas e qnadridenteados, providas de tansos delgados nos

dois sexos ; intermédias e posteriores dilatadas, crenadas

Ê ciliadas; tarsos alongados, sol)retudo o primeiro articu-

lo, c ciliados. Abdómen convexo; pvgidio em triangulo

curvilíneo.

? As fêmeas distinguem-se em quasi todas as espécies

pelas protuberâncias do prothoraX: menos desenvolvidas ou

nuUas, assim como os appendices corniformes da cabeça;

pela forma do epistoma, em geral semicircular, ao passo

qua nos machos é mais ou menos ogival, pela sutvira

frontal mais saliente e ainda em muitas casos pela maior

1 Syiionymia: Chalcodenis, Monapiis, PsUax, Phálops, de Erich.;

Áteuchzis, Fab.; Copris, Fab. (Lacordaire).
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largura das tíbias anteriores, disposição e forma dos espo-

rões d'esías e dos dois pares posteriores. Alem disto, são

em geral mais pequenas.

Observação.— Como acabamos de ver, os Onthophagos
constituem um typo particular dos Coprideos e era diver-

gência muitas vezes cora os caracteres do grupo.

O epistoma ogival nas fêmeas de todas as espécies que

vimos de descrever apresenta-se assim neste género a ca-

racterizar os macbos, reservando-se a forma semicircular

para distinguir então as fêmeas. O corpo, era geral espesso

dos Coprideos, é df^primido e superiormente plano nos On-
thopbagos. Finalmente, entre varias outras particularida-

des que mostram a forma por que este género se modifica,

faremos ainda notar em varias espécies o facto curioso da

desigualdade do desenvolvimento proporcional que se dá
muitas ^ezes entre as_crenas, suturas, ou emfim, appendi-

ces chitinosos da fronte e do vertex, em proporção inversa

nos dois sexos.

Em regra, estas protul)erancias tomam maior dusenvul-

vimento nos machos sobre o vertex e nas fêmeas sobre a

fronte.

A mesma espécie apresenta muitas vezes também typos

tão variados que se torna extremamente difficil cliegar a

uma conclusão precisa sobre a sua classificação. Estas mo-
dificações formam muitas vezes series de typos tão com-
pletos que estabelecem a maior confusão, níio só entre outras

espécies semelhantes como até mesmo nos sexos da mes-

ma espécie, que só se poderão em taes condições distinguir

pelo exame anatómico ou á força de um estudo muito cir-

cunstanciado, que chegue a elucidar-nos sol)re a origem e

evolução por que passam todas essas anomalias, que cons-

tituem muitas vezes variedades próprias.

]\[ulsant considera todas estas modificações como con-

sequência do estado de maior ou menur desenvolvimento

dos indivíduos- mas em muitos casos esta explicação sim-

ples parccc-nos não satisfazer completamente para explicar

a formação de muitas variedades em que na realidade o

atrophiamento dos appendices chitinosos, que constituem

a única modificação sobre o typo especifico, parece ter

pouca relação com a maior ou menor quantidade de ali-

mento de que a larva dispôs, ou emfim dos phenomenos
atmosphericos a que esteve sujeita durante o seu estado

larvario ou nymplialico.

Os Onthophagos encontram-sc geralmente reunidos em
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grande numero no ejícirmento dos solipedes e ruminan-
tes. Em gbVíú ataoam estais matérias emquanío verdes, su-
gando os differentes liqoidus e siibatíuu-ias molles mais ou
menos puírefactas, e deixando intacto por assim dizer os
detriefdrf das substancias ve^etaes mal digciàdas. Logo
que presentem qualquer perigo precipitam-ae para as pe-
quenas galerias que abrem no solo, mesmo debaixo do es-

terco, conscrvando-sc immov^eis.

Mulsant descreve a larva do O. iaurus (Est. II, fig. 33),
que pode na realidade servir de typo genérico, por ser
muitissimo vulgar e reunir em si todos os caraeíeres com-
muns ás diíFerentes espécies do género. Esta larva, segundo
o autor (íitado, é assim caracterizada: cabeça (Est. II,

lig. 31 e 32), convexa e amarello claro
; antcninas forma-

das por quatro articules, sendo o primeiro maior, sub-
cylindrieo ou igualmente deprimido para a base, e os dois
seguintes semelhantes mas um pouco mais curtos; o ul-

timo delgado e aeiculado. Epistoma transversal. Labro
quasi írilobado, e.seuro. Mandíbulas escuras e subcorsieas
para a extremidade, guarnecidas, do lado interno, uma
de dois e outra de três dentes, dos quacs o t(;rminal é

maier, m;us alongado, e providos ainda de um dente mo-
lar na brise. Ãiaxílliis di\-ididas em duas partes, termi-
nando por uma ponta unguiforme e guai-neeidas inter-

namente de pêlos espinhosos, l^alpos maxillares de quatro
articules, com a forma de um eoiu^. truncado e diminuindo
gradualmente. Palpos labiaes de dois articules. Corpo ge-
ralmente curvo, branco, em pa,rte ciiizento, glabr-o. semi-
cylindrieo até o idtimo segmento thoracieo

; a jjartir d'este

segmento forma-se uma bossa dorsal (Est. II., íig. 33)
que se pr>)longa até o sexto segmento, ond.' se encontra
luu tubérculo provido de pêlos curtos e espinhosos. Anus
tTcinsversal. Patas ]nediocremente alongadas, brancas e

mais ou meiío.-^ cobertas de pêlos; gan-as nullas.

Os 0]il!i()]>hag(is nao eonstrucm bolas, mas as fêmeas
formain com o esterco, que enterram a uma pequena pro-
fundidade do solo, uma espécie de casulo de paredes espes-
sas, onde depositam o ovo, fecliando de})OÍs cuidadosamíuitc
a abertura do alvéolo. As larvas alimentam-se assim da
reserva preparada ])elos imagos, c de forma a não perfu-
rarem nunca as paredes d'aquella espécie dt; c(dlula, que
lhes sorve depois de casulo, })rotegendo-as durante as
diíFerentes fases nymjdialieas da metamorphose.
Segundo o autor citado, as differentes jnetamorplioses

gastam noventa a cem dias, sendo dez no primeiro estado,
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dois meses e moio no estado larvario, e o resto do tempo,

que varia naturalmente scí^nndo as condições mais ou me-

nos favoráveis em que a larva se encontrou, no estado de

nymplia.

A denominação do género deriva das palavras gre^jas

yjmBcç. «excremento ou esterco», e e^dyc; «comedor».

Distribuição geograpldca,— Este género, extremamente
numeroso, encontra-se representado por muitas espécies

da Europa e varias outras da Ásia, Africa, America e

mesmo da Gruiné, Austrália e Madagáscar.

Onthopliagus taurus (Sci-m.)

(Est. IV, fig. 7 c S)

Scarahacas taurus, L.— Gmeliii, Syst. Nat., t. i, parte iv, p. 1543,

sp. '2(j; Fal)., Eut,, p. 2G, 100; Oliv., Ent., t. i, n." y, p. 144,

sp, 174, pi. 8, fíg. G3, a, h.

Onthophagus taurus, L.— Lati-., Hist. Nat., t. x, p. 113, 10; Muls,,

LamclL, 1842, p. 138 ; EricU., Nat. luscct. Dcut.-ícli.. r. ni:p. 7G6;

Aluis, et lioy, LamclL, 1871, p. 8õ: P. de Oliveirn, Cat, Colcopt.

Port., p. 159, sp. í)18; H. d^Orb., Onili., (.Al)eille», 1898, pp. 149

e 233 [OiUh. taurus, tíchrob.) i

CaracteA'(i^ geraes. — Comprimento 8 a 10 mill. Tegu-

mento preto, giabro (elytros por vezes avermelhados, var.).

Epistoma ogival alongado {$) ou semicirculai- ? ;
sutura

frontal indistincta [$) ou transversal e saliente; vertex,

no macho, guai-necido de prolongamentos eorniformes,

longos, curvos, delgados e Inclinados sobre o prothorax,

ou curtos, pouco (uirvos e mesmo direitos (var.) ; nas fê-

meas, marcado por uma sutura transversal parallela á fron-

tal. Prothorax mais ou menos encetado á frente e sulcado

dos lados. Elytros marcados com estrias pontuadas ; inter-

vallos pouco pontuados.

Descrição.— $ Epistoma preto, ogival, alongado, com a

margem algum tanto levantada, ligeiramente ciliado e pon-

tuado; sutura frontal nulla ou apenas marcada com peque-

• Synonymia: Scarahaeus taurus, Scliveb. (1759) ? Scarabaeus

rugosus, Poda. (1762)? Scarabaeus illyrtcus, Scop. (1763); Copris

corniffer, Greoífr. (1785); Le Bonsler à cornes retroussée, Geoffr.

;

Scarahaeus quadrum, KugeL (1792) ; Pilularius cruoreus, Sclirank.

(1798) ; Scarabaeus urus, Mcnótr. (1832) ; Mário, Brul (1832) ; Me-
neíriesi (1835). tíeg. H. d'Orb. in part.
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nas depressões do epi.>3toma; fVortte íerminaiKlíj pu^jt^rrior-

mentc pr3r clois proliíng-amcníoíá chitinosos, lateraes delga-

dos, coniiformfá, recurvadoá, inclínadtirs sobre o prothorax

e :iiUnirindo-lIie qiiíusi os aiig-ulotí posteriorey ; olhos em

parte c muito desigualmente interceptados-, talientc.-: pe-

ças booaey e aiiteiinas de cor femigino.^a ; vhàvii avinzeií-

tada, .Prothorax preto, coin^exo, glabro. pontuado, íina-

mento debruado, pouco cihado, anterioiMiiente eiieotado

ou com uma depres.sã.o obliqua, marcado por doi.s sulco.s

lateraes, curvo.-;, correspondentes aos appendiees corni-

formcs da cabeça; margem anterior lai-g-amente .sulcada:

ângulos anterioreá salientes; margens latcraes sinuosas,

formando um angulo obíu.so sobre a margem posterior que

forma por sua vez um pequeno angulo, correspondente á

sutura interna dos elytros, marcado anterioí-mciitc com um
sulco mais ou menos distincto sobre o prothorax. Klytros

mar<;ados com estrias pontuadas bastante profunfuv-; in-

tervallos ligeiramímte pontuados. Fémures ai:t 'mi-s no-

tavelmente dilatados na ba.se, brilhardes e chiados de

amarcllo; tibias fortemente denteadas, finamente crenadas

e ciliadas, marcadas superiormente de pontuaçov ; disper-

sas. t';i'mina.ndo por um esporão subparah-ln, um tanto

curvo na extremidade; tarsoá delgados e curlu.-, avrrrae-

Ihados. Fémures intermédios dilatados ao meio. hg^-ira-

mente ciliados, com pontuações piligeras ds.- p"r.-;a.s : tdiias

dilatadas para a extremidade, terminando por dois es])o-

roes desiguaes, ciliados do lado interno e p]o^'idos de pê-

los rígidos, dispostos em pequenos grupos do lad.) exter-

no ; t-irsos avermelhados, aproximadamente do ('ompri-

mento das tibias, ciliados regularmente do lado interno:

primcint articulo do comprimento doís trt-á seguintes reu-

nido.s, aubparallelo: segundo articulo um tanto alongado;

tereeiro e quarítj .suljcordifoniies, o idtimo subparallelo,

curvo, um tanto alongado e terminando por duas garras

delgadas e curvas. Fémures posteriores dilatados nos dois

terços anteriores, ligeiramente (;iliados ; tíbias semelhantes

ás intermédias, terminando por um único espoFcão longo,

um pouco sinuoso; tarsos delgados, ciliados; o primeiro

articulo maior que os trcs seguintes reunidos, configura-

ção do ultimo e garras semelhantes ao intermédio. liegiào

inferior do corpo em geral mais brilhante que a superior,

lados dos segmentos thoracicos mais ou menos revestidos

de pêlos amarellos ; sobre os lados dos segmentos abdomi-

naes nota-se também uma linha regular de pontuações pi-

ligeras, próxima e parallela ao bordo anterior de cada
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segmentr>: pygidio em triangulo curvUin.o o marcado eom

l)ontuaç5t'S dispersas.
,..,,-PT-i'.rpc;

? Evi^l-^ma semicircular, com as margens icfe^daies,

cn-anuluso." sutura frontal saliente subr.ctilinea, transver-

sal attiugindo quasi as margens do epistoma por uma uo-

nn-^ão lateral: fronte terminando posteriormente por uma

lutnra'paralloki á frontal mas não attingind. as margens

do episiiana. Trotliorax anteriormente eneetado, eom uma

pr.q,K.ia depressão de eada lado eorrespondentê a., angu u

íbrmado pelas margens lateraes. Esporão das tibia. aute^

rioves agudo e Ijgelramer.te rur\-o.

DistrlhiUção c!wroorn>hka.-i^.ênndool)v ? de Oli-

veira esta esp.eie eneon!ra-s. vulgarm nUe em
^^>f^^^-

Pudemos o1;Í.Tvar .x.mplares do U.rez, anedo.es do

Po to, Bussaco, Guarda, Serra da Estreii.u (Jounl>raLe.

ria, Azaml3uja, arredores de lasbo.^ irafana e hetubal.

Correia de Parros cita-a de ii-as-os-Montes.

Yar. hovíUv.s, MuLS.

Onthophaf/us capa: - Latr.. Hlot
f^^-^^ ^il^^uSsi^. p. 139.

^'ar. bos, Vn.i.A.— Muls-, 1. c, p. lo,).

^V„.,a:f.re5.-á rrolongamentos eornii^jrmc^s do vertes

attingindo o máximo metad- do .-ompr,m.:nto do pruiho^

rax: suleos lateraes e chanfro ou depressões anteriores

do prothorax pouco apparentes ou nuUas.

Eneontra-se de commum com a csp.'cie e nas m..mas

localidades.

Yar. recticornis, Leske. (Est. IV, íig- 10).

Scnrahae.vs capra. -Fab., Mant., t. i, pp- l'^.'/^'^-
.,.

Y-i. rectrcorÀ e.t capreolus, Mn... -Lamell, p, 133.

Caracteres — á' i^rolon-amentos eornifsrme.; do vertex

curtos, rectos ou reduzidos a uma pequena poula corm-

forme: sulco lateral do prothorax nullo.

Commum em todas as regi5es onde encontramos o typo

da espécie.

Var. feminens^lsluLS. (Est. IV, fig. 9)-Lamell p. 140.

Caracteres. - S Prolongamentos cormformes do vertex

nullos • parte posterior da fronte marcada apenas por uma
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sutura um tanto saliente
;
prothorax sem sulcos lateraes,

lig-eiramentc encetado á frejite.

A maior parte do.s exemplares qiio possuímos d'esta va-

rii/.dade, provenientes da Handinlia ((íoes) e Soure, apre-

sentam os elytros avermelhados.

Var. mendax, MuLS.— LamcIL, p. 140.

Caracteres.— ? Trotliorax pouco convexo, gradualmente

curvo sobre a parte anterior.

Encontrámos esta variedade em Soure e na Saudinha,

mas pouco frequente. A maior parte dos exemplares apre-

sentam dimensões inferiores (8 milL).

Var. castanonataj, XoB. (Est. VI, flg. 3).

Caracteres.— $ Sutura do vei'tex inerme. Caheça preta;

prothorax sépia escuro, elytros e membros anteriores e

posteriores, testaceos bem como a reg-ião inferior do corpo.

$ Semelhante. Epistonia semicircular.

Possuimos dois exemplares d'est.a curiosa variedade,

um de Coimbra ? e outro de Soure $.

Yrw nigro-vlreíicens^lyluLii.—Lamell., p. 140. (Est. IV,

%• 11).
^ ^

Caracteres.— Í ? .Parif superior (io eorpo esverdeado es-

curo, sobretudo o prothorax.

São raros os typos bem definidos doesta variedade. Pu-

demos observar apenas dois provenientes da Serrado Açor,

que representam ao mesmo tempo a var. ^o.s- já dííscrita,

\-âv. fuaclpenis, MuLS.— Lameii., p. 140.

Caracteres. — S 9 Çíihí-o'ã e iirííthorax esverdeado es-

curo: elytroís avermelhados.

Pouco eoramimi. Observámos exemplares de Soure e

Serra de Góes, Por outrcs caracteres, estão de acordo com
o typo da espécie.

Var. rufipes, Muls.— Lamell., p. 140. (Est.VI, %. 1).

Caracteres. — 2 S Cabeça e prothorax preto esverdeado;

elytros vermelhos bem como os membros e, por vezes mes-

mo, toda a região inferior do corpo.

Esta variedade, uma das mais interessantes quando bem
caracterizada, é commum em Soure e na Serra de Mon-

chique.

Observações. — Poucas espécies são sujeitas a uma va-

riabilidade comparável a esta. Os typos modiíicam-se por
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series g-raduaes, e a falta de fixidez de caracteres próprios

encoiitra-se não só nas formas como nas cores.

A côr particular da espécie é preta, mas nos individues

escolhidos mesmo para typos, varía muitas vezes sobre a

cabeça c prothorax, tornando-se mais ou menos esverdea-
dos e avermelhados, e os elytros teem uma tendência no-
tável a tomarem a côr rubra ferrug-inosa.

Juntamos duas a duas as variedades hos e hovillus, e a

recJicornis com o capreoliiSj, porque na realidade os carac-

teres, que assim nos parecem perf:;itamente acceitaveis

para disting-uir os dois typo.s, são a nosso ver insufficien-

tes para caracterizar as quatro variedades consideradas por
Mulsant.

Pôr de parte, conforme fazem os autores modernos, sobre-

tudo os allemães, todas estas variedades, parecem-nos uma
imperfeição de taxinomia zoológica, porque, se com ella te-

mos em vista fazer distinguir os typos animacs que se nos
apresentam, as variedades tão distinctas como qualquer
d'aquellas que vimos de descrever não podem incluir-se

numa única diagnose, e a descreve-las particularmente fa-

zemos notar as suas differenças e por ef>nsequeneia cria-

mos as variedades.

Observando, por exemplo, unicamente os differentes as-

pectos que podem apresentar os prolong-amentos chitino-

sos da sutura superior da fronte iios machos do O. tau-

rus, vemos a diffiealdade que existiria em considerar num
íypo único todas as variedades da espécie, pois que não
se trata das dimensões maiores ou menores d'esses appen-
dices, mas de formas tão alteradas como podemos notar

na var. cajjreolus^ de Mulsant, comparada ao typo.

A var. piUrjeT;, criada ainda por Mnlsant, não a encon-
trámos. De facto, alguns dos nossos exemplares apresen-
tam pêlos sobro os elytros e mais notavelmente sobre o

pygidio, mas são dispersos, raros e não um tanto abun-
dantes conforme indica o autor citado (Lamell., p. 140).

Esta espécie é uma das mais communs que existe

no nosso país, encontrando-se sempre em grandes coló-

nias, sobretudo nos prados e pastagens frequentados pelos

gados.

Dlfítrihuição geograplúca. — Encontra-se dispersa por
quasi todas as regiões da Europa, Açores, Madeira, Mar-
rocos, Argélia, Tanisia, Ásia Menor, Syria, Mosopotamia,
Arménia, Cáucaso, Lenkoran, Turquestan, Alai e Bokha-
ria (seg. H. d'Orb., in part.).
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Onthophagus verticicornis, Laich. ^

íE.t. IV, fle- 12)

Fab., 1787; Oliv., Eiit., t. i, n.» 3, pp. 145, 176, pi. 21, fig. Ibb a

0ÍÍÍ''^«'«£-^^"at'-.,HÍBt. Nat t. ., p 111,7 {$ 9h M"l-,

Lamell , 1842, p. 124-, Muls. et Rey, LamelL, lb71, p. 8b.

p 767: F. de Oliv., Cat. Col. Port, p. 1^9; H. dOrb., Outh.,

«Abciíle», 1898, pp. 168 e 236.

Caracteres r/cíwís. —Comprimento 7 a 8 mill. á' Tegu-

mento preto, "muito pouco brilhante pela parte superior

do corpo. Episíomaogival; fronte e vertex prolongando-sc

sobre o prothoi-ax por um estilete, com a ponta sinuosa

inclinada para a frente, e voltada, só a extremidade, para

trás: prothorax curto, comum sulco antenor^correspon-

dente ao estilete frontal, crivado de pontuações profun-

das e coberto de pGlos curtos amarellos; elytros marcados

com estrias pontuadas ;
intervallos com pontuações, dispos-

tas mais ou menos regularmente em três series.

? I" pistoma menos alongado, sutura do vertex seme-

lhante e parallela á frontal; parte anterior e superior do

prothorax bituberculada.

j9,.,.c,.^V7o.— Epistoma ogival alongado, com pontuações

dispersas'; cillado, as margens levantadas sobretudo a

extremidade anterior; sutura frontal provida apenas de

uma ligeira saliência transversal; fronte e vertex prolon-

ÊTando-se posteriormente por uma lamma sinuosa triangu-

lar e terminando por nm delgado estilete inclinado para

a frente e com a extremidade voltada para trás
;
olhos

pouco salientes pela parte superior do epistoma, em parte

interceptados pelo prothorax ; antennas e peças liocaes,

sépia escuro ;
clava acinzentada. Prothorax curto, crivado

de pontuações bastante profundas e mais ou menos co-

berto de pêlos curtos, amarellados ; convexo, sinuoso, pro-

fundamente sulcado pela parte anterior, com uma depres-

são a meio correspondente ao estilete do vertex, e duas

outras lateraes svmetricas; bordo anterior largamente sul-

cado, ângulos anteriores sahentes e divergentes, margens

P'

1 Synonymia: Scarahaeus verticicornis, híi\(iha.vt,Tyrol. Ins., t r,

22, lõ, 1781; Copris nutans, 'F&hr.^ Pilularius nutans, bchr. i^Muls.J.
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lateraes sinuosas e formando um angulo pouco obtuso
sobre a margem posterior, que é ligeiramente curva; de
cada lado, próximo do angulo formado peias margens late-

raes, nota-se ainda uma pequena depressão onde as pon-
tuações são pouco abundantes. Elytros curtos, marcados com
estrias pontuadas ; intervallos marcados com pontuações
um tanto salientes, geralmente dispostas em três series,

mais ou menos regulares ; fémures anteriores com profun-
das pontuações piligeras; tíbias ba.sianíe longas., um tanto
curvas, com quatro dentes salientes sobre a metade ante-
rior do lado externo e finamente denteadas sobre a me-
tade posterior; esporão terminai do comprimento aproxi-
madamente du dente anterior ; tarsos curtos e delgados

;

fémures intermédios menos profundamente pontuados que
os anteriores, tibias curtas, dilatadas para a extremidade
anterior, subespinhosas pelo lado externo, terminando por
dois esporões um tanto curvos, tarsos aproximadamente
do comprimento das tibias, ciliados, sobretudo o primeiro
articulo, que é longo e subparallelo, os três seguintes ar-
tículos triangulares e ^'m escala, o iildjno alougado, sub-
cyliridríco, um tanto dilatado anteriormente ; fémures pos-
teriores pontuados conforme os intermédios, tíbias seme-
lhantes também ás intermédias, bem como os tarsos. Re-
gião inferior do corpo preta, bastante brilhante; segmen-
tos thoracícos fortemente pontuados, mais ou menos reves-
tidos de curtos pêlos amarellados. Pvgidio ogival com pon-
tuações dispersas.

? Epistoma subogival, finamente rugoso, ciliado ; sutura
frontal saliente, transversal, ligeiríiuicnte curva, não attin-

gindo as margens lateraes do epistorna; sutura posterior
lameliforme, alta, subrectilinea, attingindo os lados da ca-
beça. Prothorax transversalmente sulcado na porção ante-
rior com dois pequenos lobos intermédios um pouco salientes.

Distrihuicão choTOcjropliica. — Temos conheciínento da
existência d'esta espécie apenas na Serra de Monchique e
Caldellas, por exemplares coUigidos pelo Prof. Paulino de
Oliveira, fazendo parto de uma interessante collecção que
o mallogrado naturalista offereceu ao Museu de Lisboa.

c?' Var. distinguendus,M\3h%.—Lamell., Í842, p, 12Õ.
Caracteres.—Lamina posterior do vertex desprovida

de estilete, pouco elevada e subslnuosa
;
prothorax ante-

riormente bilobado.

Encontra-se esta variedade de commum com a espécie.
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(ÍÇVar. {nfuscafuSj'M\j-LS.— J^a.me\\., p. 12õ.

Caracter.— Elytros avermelhados.

No limitado numero de exj'mplares que pudemos estu-

dar, não encontrámos nenhum representando esta varie-

dade.

? Var. suòconvexusj Nob.
Caracteres. — Comprimento 7 mill. Sutura do vertex

pouco elevada, subconvexa, não atting-indo os Jados da ca-

Deçaj prothorax subconvexo, sem sulco anterior transver-

sal, nem tubérculos ou protuberâncias.

Encontrámos esta variedade nos depósitos da mag-nifica

collecção de insectos de Portugal do 3Iuseu de Coimbra,

liberalmente posta á nossa disposição pelo Prof. Lopes

Vieira.

Os exemplares observados são provenientes de Monchi-

que, onde parece ser frequente a variedade, a reg-ular

pelo numero de indivíduos que se acham nos referidos

depósitos.

Oiservação.—A área de dispersão d'esta espécie pare-

ce-nos limitada aos pontos já mencionados. Nunca a en-

contrámos nas dilíerentes regiões do país que temos per-

corrido. Correia de Barros não a menciona também no

seu catalogo de Coleopíeros transmontanos.

Alguns exemplares apresentam fulgurações pouco dis-

tinctas, esverdeadas e madreporicas, sobretudo no epis-

toma e prolongamento da sutura frontal e do vertex.

Distribuição (jeograpliica.— Portugal, Espanha, I''rança,

Itália, Sicilia, Alemanha, Inglaterra, Grécia, Ásia Menor,

Cáucaso e Turquestan (H. d'Orb., in part.).

Onthophagus stylocerus, Graells

(Kst. V, flg. 1)

Ondiopliogus slijlocerus. ^Qvíi&Ws,^ Mem. Acad. MacL, l^õl. t. ir,

p. 128^ pi. 8,'fig. 6; P. de Oliv., Cat. Colcopt. Port., p. 159, sp. 920;

H. d'Orb., Onfh., «Abeille», 1896, pp. 175 e 238.

Caracteres geraes.— Comprimento 13 a 14 mill. Tegu-

mento preto, pouco brilhante. Epistoma ogival, largo; su-

tura frontal, prolongando-se posteriormente numa lamina

de lados parallelos e terminando por um estileíe bastante

longo, um pouco inclinado para a frente e com a extremi-
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dade lig-eiramente voltada para trás; prothorax anterior-

mente sulcado, crivado de pontuações finas; elytros estria-

dos, pontuações dos intervalíos pouco reg-nlarmente dis-

postas.

Descrição.— $ Epistoma og-ival, por vezes curto c lar-

^0, subsemicircular, com as marg-ens levantadas sobretudo
anteriormente, ciliado, finamente rug-oso; sutura frontal,

indistincta, sutura posterior, proiong*afido-se com o ver-
tex numa lamina inclinada de iados jjarallelos, e termi-
nando por um esíilete long-o, voltado para a frente, com
a ponta por vezes algum tanto ineiinada para trás ; olhos
muito pouco apparentes pela parte superior do epistoma;
anteunas pretas ou ligeiramente avermelhadas; clava acin-

zentada, escura, volumosa; peças bocaes sépia ferrug-i-

noso, Protliorax bastante larg^o, crivado de pontuações
salientes, encetado só na porção anterior com uma depres-
são intermédia profunda, correspondente ao estilete do
vertex; margem anterior largamente sulcada, ângulos an-
teriores salientes mas não cíivergenites, margens lateraes

subsinuosas, formai [do angulo obtuso sobre a margem pos-
terior, que por sua vez forma \\m largo angulo curvilíneo,

cujo vértice corresponde á sutura interna dos elytros; dos
lados, próximo do angulo formado pelas marg''ens lateraes,

nota se uma pequena depressão semelhante á que temos
visto nas espécies já descritas. Elytros bastante largos,

marcados com estrias lisas, intervalíos mareados com pon-
tuações salientes, dispostas mais ou menos regularmente
em duas ou mais series, ou dispersas desordenadamente.
Fémures anteriores fortemente pontuados, tibias dentea-
das, crenadas, pontuadas e ciliadas; esporão terminal um
pouco mais saliente que o ultimo dente, tarsos curtos e

delgados, pretos; fémures intermédios dilatados ao meio,
pontuados ; tibias notavelmente curtas, anteriormente dila-

tadas, um pouco denteadas e ligeiramente cíIiadas, espo-
rões muito desiguaes; primeiro articulo dos tarsos, do
comprimento aproximadamente dos três seguintes reuni-
dos

;
fémures posteriores menos pontuados que os anterio-

res, notavelmente dilatados sobre a extremidade ante-
rior, semelhantes aos intermédios, bem como os tarsos.

Região inferior do corpo pouco mais brilhante que a supe-
rior

;
segmentos thoracicos fortemente pontuados, sobre-

tudo dos lados, e mais ou menos cobertos de pequenos
pêlos escuros. Pygidio ogival largo, finamente pontuado.

? Epistoma semicircular, largo, ligeiramente sulcado á
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frente, finamente nigoao: sutura frontal saliente, trans-

versal, regularmejite cun-a, nào atting-inclo as margens
lateraes do epistoma; vertes provido de uma sutura la-

mcllíforme subtrapezoidal, saliente, recta superiormente,

sinuosa dos lados
;
espaço intersutural pouco pontuado e

com pequenas rug-osÍdades trans\'crsae,s. Prothorax ligei-

ramente encetado na porção anterior, com um lóLo me-
diano saliente, bastante largo e liso; as pontuações sa-

lientes cunverg-indo sobre a parte anterior.

Distribuição chorof/raj^Jnca. —Pudemos obter alguns

exemplares d'esta espécie na Serra do Gerez. Paulino de
Oliveira cita também exemplares da Serra da Eatrella,

. Var. á? ruhrescens, Kob. (Est. Yll, íig. 2),

Caracteres.— Comprimento 12, õ mill. Cabeça preta com
ligeiros reflexos esverdeados; prothorax preto com fulgu-

rações madreporicas ou violáceas; eíytros avermelhados.

Possuímos um nnioo exemplar d'esta interessante varie-

dade proveniente de Monchique.

Observações.— Existe uma certa semelhança entre esta

espécie e a precedente, apesar de um sem numero de ca-

racteres as distinguir por completo. Alem das dimensões
superiores, a côr preta um tanto mais brilhante do tegu-

mento, finamente pontuado, as estrias lisas, o epistoma
largo, a lamina do vertex com os lados parallelos e não
convergentes, como succede no verficicornisj e íinalmente

a forma dos sulcos e protuberâncias do prothorax, são ca-

racterísticas da espécie. Nos seus hábitos e regime de
certo esta espécie não oílerece nada de anormal ; vive nos

prados e pastageus frequentadas pelos gados, e é em ge-

ral pouco abundante, pelo menos nos Jogares onde a te-

mos encontrado.

Uistrihuição geographica.— Pni-tugal e Espanha.

Onthophagus nigellus íIll.)

(Est. VI, flg. 10)

Scarahaeus nigellus.— Illig-er, Mag. Ins.. 1803, t. ii, p. 207.

Onthophagus nigellus (íll.).— P. de Oliveira, Cat. Coleopt. Port.,

p. 161, sp. 930; H. d'Orb., Onth., «Abeille», 1898, pp. 156 e 234.

Caracteres geraes.— Comprimento 4 a 6 mill. Tegu-
mento preto azulado um pouco brilhante ; epistoma semi-



111

circular, larg-o, anteriormente snlcado, com pontuações ru-

gosas mais linas sobre a fronte e vertex ; as margens le-

vantadas, sobretudo á frente; sutura frontal cnrvilinea,

apparente no á' mais saliente na ?; sutura do vertex bas-

tante afastada da margem anterior da cabeça, mais es-

treita que a sutura frontal e snbrcctilinca, Prothorax glo-

boso, íino e densamente pontuado, quasi glabro : elytros

com estrias bem pronunciadas e ladeadas nus intevvallos

por series regulares de pontuações bem distiucta,Sj glabros
ou quasi glabros. Região inferior do corpo, preto brilhante.

Descrição.— í Epistouia largo, semicircular, com a mar-
gem levantada sobretudo á frente, muito ligeiramente si-

nuoso, ciliado e sulcado em angulo anteriormente; sutura
frontal pouco saliente, curvilinea; sutura do vertex mais
curta, subrectilinea, na direcção da abertura posterior dos
olhos; olhos poucos visiveis pela parte superior; antennas
e peças bocacs muito ligeiramente avermelhadas

; extre-

midade do ultimo articulo dos palpos maxillares, claro.

Prothorax volumoso, gíolioso, crivado de pontuações finas

e regulares ou muito ligeiramente obliquas, glabro e um
pouco ciliado ; margem anterior largamente sulcada, an-
g-ulos anteriores pouco salientes ; margens lateraes rectas

ou muito ligeiramente sinuosas ; margem posterior curvilí-

nea ou formando um angulo curvilíneo pouco pronunciado.
Elytros glabros, curtos, dilatados, marcados com estrias

bastante profundas ; intervallos com pontuações dispostas

em series regulares e parallelas ás estrias. l'emures ante-

riores espessos, pontuações piligeras, dispersas e profun-
das; tíbias largas, sobretudo na extremidade, e fortemente
denteadas ; tarsos filiformes. Fémures intermédios dilata-

dos ao meio, pontuações piligeras menos profundas^ tíbias

dilatadas na extremidade, espinhosas sobre o lado externo;

tarsos longos, avermelhados, ciliados do lado interno, ar-

ticules subcylindricos, dilatados na extremidade, excepto
o primeiro mais alongado e subparallelo.

Membros posteriores semelhantes aos intermédios. Re-
gião inferior do corpo, preto brilhante

;
peças thoracicas

com profundas pontuações piligeras, que se encontram ainda
dispostas em series transversaes sobre os segmentos ab-

dominaes, T^^gidio em triangulo cur\'ilíneo. crivado de
pontuações bastante profundas.

? >Suíura da fronte mais saliento.

Distrihuição chorograj)Juca.—Trafaria.
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Observação.— Esta espécie parcce-nos extraordinaria-

mente rara em Portugal. Paulino de Oliveira refere-se a

um unieíí exeiíiplar, que obteve não diz em que região do

pais. l'or nos.sa parte também não encontrámos mais do

que um na Trafaria, e é sohre cslc exemplar que pudemos

fazer a descrição.

H. d'Orbigny cita-a de Portugal pela referencia de

Illiger, e descreve-a de uma forma a nosso ver pouco

clara.

Comparando-a ao ovatus fazemos notar que é maior,

preto azulado e não acobreada, glabra, as pontuações da

cabeça e prothoi-ax mais abundantes, finas e raras vezes

piligeras, alem das differcnças que existem na disposição

das suturas da fronte e vcrtex. Do punctatvs distingue-se

também facilmente, porque esta ultima espécie é em geral

maior, a cabeça e o prothorax apresentam-se crivados de

pontuações tão profundas e unidas que formam em muitos

casos uma superíicie finamente rugosa, e emfim as suturas

da fronte c vertex, em geral sinuosas, são muito menos sa-

lientes e mais ou monos confusas nas rugosidades
_

ou

pontuações do tegumento. O O. punctatus alem d'isto

tem geralmente uma cor vinosa que nunca se encontra no

nigellm, que pode variar antes para o azulado.

Bistrihnção geogrcq^Mca.— Portugal, Marrocos, Argé-

lia, Tunisia^e Grécia (segundo d'Orb.).

Onthophagus ovatus (Linn.) ^

(Est. V, fiff. 12)

Scarahaeus ovatus, Linn.— GmeL, Sybt. Nat., t. i, parte iv p. 1557;

Fabr., 8pee. Iiisect., t. i. p. 3i, sp. 158; Oliveira, Ent., t, i, n.° o,

p. 175. sp. 220, pi. 20. fig. 187, a, h. _ ^

AleucJms m-alus.— Fiihr.. Syst Elciitb., t. i, p. b.->, sp. oA.

Onthoplwgm oKatus, Linn.— Uti-., Hisí, Nat., t. x, p. 110; Mul^s-,

Lameli., 1842, p. 152: Erielí., Nat. Ins. Deutsch., t._ in_, p. 1u),

sp. 18-, Muls. et Rey, LamelL, 1S71
i,,

98; P de Oliveira, Cat.

Coleopt. Port, p. IGO, sp. m)\ n. d'Orb., Onth., «Abeille», 1898,

pp. IGl e 235.

Caractíives (jeraes.— Comprimento 4,5 a õ mill. Parte

superior do corpo preto vinoso ou acobreado, bastante bri-

lhante, sobretudo o prothorax. Epistoma semicircular, an-

teriormente sulcado; sutura frontal inerme. Prothorax con-

1 SyDonymia : Scarahaeus ovadis, Licn., 1767; Ccpris ovalm,

01 iv.; Pihãaniis ovalus, tíclir.



vexo, crivado de pontuações piligeras ; estrias dos elytros

distinctas, intervallos convexos e cobertos de pontuações

pilig-eras, dispostas em series mais ou menos regulares.

Descrição.— ^ Epistoma semicircular, ligeiraínente sul-

cado á frente, com as margens levantadas
;
finamente ci-

liado, coberto de pontuações obliquas, salientes, não muito

abundantes; sutura frontal pouco saliente; crona do ver-

tex curta, anterior, situada entre os olhos, nàn os attin-

gindo lateralmente, inerme e subeurvilinea; olhos pouco

apparentes pela parte :iiiperior; antennas e peças bocaes

avermelhadas, sobretudo a extremidade do ultimo articulo

dos palpos niaxillarcs. Prothorax convexo, normal, sem

depressões nem protuberâncias, crivado de pontuações pili-

geras profundas e normaG-s, noutros casos mais alnmdantes

6 obliquas^; margem anterior largamente sulcada; ângu-

los anteriores pouco salientes; margens lateracs subcur-

vilineas, formando um angulo perfeitamente distlneto so-

bre a margem posterior; margem posterior curvilínea ou

formando um angulo pouco distincto. Elytros marcados

com estrias pouco profundas ; os iiiíervallos em geral con-

vexos e com duas series regulares de pontuações piligeras

parallelas e próximas das estrias. Fémures anteriores no-

tavelmente espessos, um pouco dilatados na base. pontua-

ções piligeras profundas e dispersas irregularmente ; tíbias

denteadas c finamente crenadas, ligeiramente curvas; es-

porão terminal do comprimento aproximadaniL-ute do ul-

timo dente anterior; tarsos delgados e filiformes. Fémures

intermédios curtos, espessos, notavelmente dilatados ao

meio, pontuações piligeras dispostas irregularmente ; tibias

curtas, cónicas, espinhosas pelo lado externo, ciliadas na

extremidade, esporões muito desiguaes ; tarsos alongados,

primeiro articulo subparallelo, os três seguintes triangula-

res, um pouco dilatados, o ultimo alongado, subcylindrico.

Fémures posteriores fusiformes, um pouco alongados, pon-

tuações piligeras dispostas um pouco regularmente ; tibias

e tarsos semelhantes aos intermédios, lícgião inferior do

corpo, preta, bastante brilhante e ligeiramente acobreada;

peças thoracicas crivadas de pontuações piligeras disper-

sas irregularmente; segmentos abdominaes com series re-

gulares e parallelas das mesmas pontuações. Pygidio vo-

1 Em alguns individiios o prothorax apresenta uma pequena pro-

tuberância mediaua ou calositlades lateraes muito pouco distinctas.
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lumoso, ogival, com pontuações piligcras notavelmente

profundas e um tanto obliquas.

5 Sutura frontal distinctameute saliente ; nos resíantes ca-

racteres aprosenta differcncas, pouco importantes, do macho.

Distribuição chorofjraphica.— Faro, Caldeias (P. de Oli-

veira), Soure! Serra de Góes I SandínliÉi e Arganil 1

Yar. fucatrus^ Muls.— Lamell., 1842, p. Iõ2.

Caracteres.— Parte superior do corpo, ou pelo menos
os elytros, avermelhado.

Não encontrámos, entre os numerosos exemplai-es obti-

dos nas regiões citadas, nenhum que represente bem ca-

racterizada esta variedade de Mulsant.

Observações.—Km alguns casos os elytros apresentam a

margem anterior avermelhada, ou ainda com uma pequena
mancha avermelhada na base da quarta estria, outra na

base da sexta, c uma terceira próximo da extremidade.

Ksta espécie assemelha-se um pouco ás fêmeas do O.

furcatuSj distinguindo-se comtudo facilmente pela forma

do epistoma, pelo desenvolvimento c situaçcão da sutura do

vertex, pelo aspecto do tegumento, não só do thorax como
dos^ elvtros, e emfim pela cur mais metalliea no ovatus.

E vulgar, pelo menos em Soure, onde a encontrámos

sempre de commum com o O. fracficornis ou com o O.

taurus. Na serra de Góes, Saudinha e Arganil, parcceu-

nos menos commum, e ahi encontrámo-la juntamente com
o Gijmnosjjlearus flagellaius e com varias espécies de Geo-
trupes.

Distribuição geographica.—-Europa e Ásia Menor.

Onlhophagus punctatns iIll.^)

(Eí,t. VI,, flg. 12;

Scarahaeus j)unctatus.— Illigcr, Mag". Ina., 1S03, f. n, p. 208.

On'hophaff>/s emarginakis.— Muls., Lamell., 1^42, p. 154.

OíUhophagus pwnctatus, III.— P. de Oliv.- Cat. Coeopt. Fort., p. IGl,

sp. 93á; H. d'()rb., Ontli., «Abfíilki«, 1806, jip. 157 e 235.

Caracteres geraes.— Comprimento 5,0 a 6,5 mill. Te-

gumento preto, pouco brilhante, em geral vinoso : epis-

toma e prothorax notavelmente pontuados, como que fina-

mente rugosos ; suturas, frontal e do vertex, muito pouco

salientes e algum tanto sinuosas : elytros com estrias fina-

mente pontuadas e pouco profundas ; intervallos marcados
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com numerosas pontuações irregularmente dispostas, nm
pouco dilatados ao meio.

Descrição.— $ Epistoma semicircular, bastante largo,

anteriormente sulcado, com as margens levantadas á fren-

te, finamente rebordado dos lados, ciUado,_ como que ru-

goso, crivado de pontuações finas mas unidas, mais dis-

tinctas no espaço frontal e um pouco menos abundantes

sobre o vertex ; sutura frontal pouco apparente, subsi-

nuosa ou ligeiramente curvilinea, estreita ; sutura do ver-

tex pouco mais ou menoa ao meío da abertura superior

dos olhf^s, um prnico mais estreita que a sutura frontal,

mas pouco saliente e mais sinuosa; olhos pouco salientes

pela parte superior da cabeça; antennas e peças bocaes

ligeiramínite avermelhadas, a clava mais escura e^acm-

zentada. Prothorax subgloboso, crivado de pontuações fi-

nas mas quasi unidas e formando uma superficie como

que rugosa, sem crenas anteriores nem protuberâncias

;

margem anterior larga, profundamente sulcada e rebor-

dada ;
ângulos anteriores qiiasi recíus e muito pouco sa-

lientes : margens laterais ligeiramente sinuosas, formando

também um angulo quasi recto sobre a margem posterior

e rebordadas; margem posterior subogival ou formando

um largo angulo curvilíneo. Elytros dilatados ao meio,

marcados com estrias algum tanto brilhantes, finamente

pontuadas e pouco profundas; intervallos marcados com

numerosas pontuações finas e dispersas irregidarmente.

Fémures anteriores curtos, pouco pontuados, algum tanto

dilatados na base, anteriormente cobertos de pêlos escu-

ros; tibias fortemente denteadas e dilatadas para a extre-

midade, esporão agudo e um pouco mais saliente que o

ultimo dente da extremidade, pontuadas; tarsos filifor-

mes. Fumares intermédios com pontuações piligeras mais

abundantes que os anteriores, curtos, dilatados ao meio

;

tibias curtas, espinhosas sobre o lado externo, eiliadas e

dilatadas para a extremidade; esporões muito desiguacs;

tarsos ciliados internamente, com pequenos pêlos copinho-

SOS sobre o lado externo, primeiro articulo alongado, sub-

paralíelo, os três seguintes triangulares, em escala, o ul-

timo subcylindrico, um pouco curvo. Fémures posteriores

fusiformes, um pouco mais alongados, pontuações pilige-

ras bem distinctas e bastante abundantes; tibias e tarsos

semelhantes aos intermédios. Eegião inferior do corpo,

preto brilhante; peças thoracicas crivadas de pontuações,

cm geral piligeras, abundantes e dispostas irregularmente.
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Pygidio larg-o, og-ivaí, crivado de pontuações unidas ou
finamente mg-o-so.

? Sutura frontal maití estreita que a sutura do vertex
e menos saliente.

'

Bintribuição clwrographica.— ^QYtQ.. do país; Coimbra
(Laroa de Aiva), Soure! 8andinha! Arg-anil! f bastante com-
mum).

Ohservcupes.—lLíiid. espécie é uma das jnais interessantes
do g-encro e admiravehiiente caracterizada pelo aspecto do
tegumento, sobretudo do prothorax e da cabeça. A côr
preta é, em muitos casos, substituída por um roxo escuro
vmoso, mais sensível também sobre o prothorax e cabeça
do que sobre os clytros. A disposição das pontuações dos
mtervallos é particular, e muito diífereníe da que se encon-
tra nas outras espécies próximas que vimos de descrever.

Seg-undo H. d'Orbigny este insecto é revestido pela
parte superior e inferior de pubescencia preta. Kão con~
testamos a affirmacão do illustre eutomologista, mas o
facto é que tal não succedc nem com os exemplares de-
termmados pelo Dr. Paulino, c que pudemos observar e
estudar no Museu de Coimbra, nem oom aquelles que obti-
vemos nas regiões acima mencioníL-das e de onde trouxemos
perto de uma centena de individues dos dois sexos. A
crena do vertex é realmente por vezes sulcada ao meio,
mas como esse sulco não apparcce muitas vezes bem dis-
tmcto, julgamos melhor considerá-la simplesmente sinuosa.

Xos seus hábitos e regime é semelhante ás outras es-
pécies descritas.

Tcrao-la encontrado sem])re de communi com o O.
furcahis e ovatus o com o Gt/mno-plturus fiagellatit8.

Distribuição geograjjJnca.^ Portugal e Marrocos.

Onthophagus meliteus, Fabe. -^

(Est. VI, fi^r. 11)

Searahaeus meliteus.— Fahr., Svst. Supivl, E. SO, 1798- 111 Ma^-

TL dOrb., Onth., «AbeiUe», 18[t8, pp. !&} e 235.

Caracteres geraes.— Comprimento 4 a (> mill. Tegu-
mento preto pouco brilhante; episíf.ma semicircular, sul-
cado á frente. Prothorax crivado de pontuações salien-

í Synonymia: QuadriLuherculains, Clicv. in Att., seg. H. d'0rl3.
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tes, obliquas, e com quatro tubérculos anteriores, dois in-

termédios a dois lateraes, salientes; elytros cnrtos, largos,

dilatavloa ao meio, estrias ladeadas de pontuações pilige-

ras bera distinctas. Região inferior do corpo, preto, bas-

tante brilhante.

Descrição.— $ Epistoma semicircular, sulcado á frente,

com a margem levantada, pontuado ;
sutura frontal pouco

saliente, espaço frontal pontuado, erena do vertex saliente,

inerme, iamelliforme, recta ou ligeiramente, curvilínea
;

olhos pouco apparentes: antennas e peças bocaes ligeu-a-

mente avermelhadas
;
prothorax convexo, crivado de pon-

tuações mais ou menos salientes, em geral oblicpuis, com

uma proeminência anterior bilobada, formando dois tubér-

culos distinctos e dois lateraes anteriores, separados dos

intermédios por dois sulcos profundos; margem anterior

larga e profundamente sulcada; ângulos anteriores pouco

salientes; margens lateraes curvilíneas e formando um
largo angulo sobre a margem posterior ; este ultnno^ sub-

ogival, ou formando um angulo curvilineo pouco distincto.

Elytros dilatados ao meio, estrias finamente marcadas e

ladeadas por series regulares de pontuações pihgeras. Fé-

mures anteriores dilatados na base, tíbias fortemente den-

teadas, tarsos filiformes. Fémures intermédios curtos, dila-

tados ao meio; tibias curtas, espinhosas pelo lado externo,

tarsos longos, ciliados, sobretudo o primeiro articulo alon-

gado e subparallelo, os três seguintes triangulares, em

escala, o ultimo subcyliuflrico, ligeiramente curvo. Fémures

posteriores regulares, um pouco dilatados ao meio; tibias

e tarsos semelhantes aos intermédios. Região inferior do

corpo, preto brilhante; peças thoracicas pontuadas, seg-

mentos abdominaes marcados por series de pontuações

piligeras. Pygidio largo, ogival, convexo e pontuado.

Dístinguem-se sobretudo pela sutura frontal saliente, e

os tubérculos anteriores do prothorax menos salientes.

Dúf.rihidçao chorographica.— D'csta espécie conhece-

mos exemplares exclusivamente de Beja.

Ohservação.— A descrição que vimos de dar foi feita

sobre dois' exemplares incompletos, e pertencentes a uma

ooUecção de insectos de Portugal oíferecida ao museu pelo

Prof. Paulino de Oliveira.

Distrilmição geograiMca. — Portugal, Espanha meri-

dional, Argélia e Tunísia.
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Onthophagus amyntas (Oliv.) ^

(Eít. ly, fig. õo6)

Scarahaeus amyntas. ~~ Oliv.
-^
Ent., 1789, t. ij n." 3, p. 127, sp. lõO,

pi 9, fig. 81.

Scarahaeus tuqts.— Oliv., Ent., 1789, t, i, n.° 3, p. 143, sp. 173, pi. 9,

Onthophagus aniynlas. — Latr., Hist. Nat., p. 116.

Onlhophagus iagf.s.— Oliv., Muls., Lamell., 1842, p. 105.

Onthophagus HHòneri, Heek.— J. du Vai, Gen. Coleopt., 1860, t. iii,

p. 23, pi. 4, fig. 18 {$].
OatkopJiagus amyntas^ Oliv.— i\rals. et Rey, Lamell., 1871, p. 8ii;

P. de 'Oliveira, Cat. Coleopt. Port., p. 158, sp. 917: H. d'Oi-b.,

Oath., «Abcille«, 1898, pp. 137 e 231.

Caracteres r/eraes. — Comprimento 8 a 11 mill. Tegii-

mento preto, algum tanto brilhante, g'labro. Epistoma semi-

circular (á' ?) ligeiramente sulcado á frente; sutura frontal

mais ou menos saliente, larga e um tanto arqueada no á',

pouco saliente e provida de uma ponta cónica na ?; pro-

thorax sinuosamente chanfrado á frente ou curvilíneo, cri-

vado dú pontuações profundas; elytros estriados, interval-

los com pontuações salientes, semelhantes a pequenas
rugosidades, dispostas geralmente em duas series paral-

lelas.

Descrição.— S Eplstoma semicircular, com a margem
imi tanto levantada, ligeiramente sulcado, granulado e

ciliado ; sutura frontal transversal^ lamelHforme, larga, sa-

liente, um tanto curvilínea; olhos em parte e desigual-

mente interceptados ; vertex crivado de pontuações ; an-

tennas avermelhadas on fernigiTiosas, clava acinzentada.

Prothorax sinuo.samente chanfrado á frente, volumoso,
convexo, crivado de pontuações profundas, ciliado, com
vestígios, em muitos ca.^os. de nm sulco longitudinal inter-

médio; margem anterior largamente sulcada, ângulos ante-

riores salientes, margens iateracs» subsinuusas, formando
um angulo obtuso sobre a margem posterior que por sua
vez forma um largo angulo curvUijieo, marcado de cada
lado por uma pequena depressão. Elytros aproximada-
mente da mesma largura do protliorax ou um tanto mais

^ Synon}^mia: Scarahaeus jumneus^Scnh..^ 1790; Copris gihlosus,
Scrib., 1790-, Copris amyntas, Oliv.
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Jargos, curtos, com as margens lateraes ligeiramente cur-

vas, arredondadas e os ângulos posteriores salientes; es-

trias bem marcadas, pontuadas, intervallos marcados com
duas series mais ou menos regulares de pontuações salien-

tes, formando como que pequenas rugosidadcs; fémures

anteriores dilatados e ciliados; tibias largas, curtas e um
tanto curvas, denteadas, crcuadas e ciliadas, terminando

por um appendice falciforme dilatado sobre a extremidade
anterior; tarsos anteriores curtos, com o ultimo articulo do

comprimento aproximadamente dos ires antecedentes reu-

nidos, anteriormente dilatado e terminando por duas garras

um tanto curvas e delgadas; fémures intermédios marca-
dos por duas ou três series de pontuações piligeras ; ti-

bias guarnecidas de pêlos rígidos, dilatados na extremidade

posterior, terminando por dois esporões dcsiguaes e uma
coroa incompleta de pêlos curtos; tarsos longos, guarne-

cidos de pêlos rígidos, o primeiro articulo subparallelo do

comprimento dos três seguintes reunidos, estes subtrían-

gulares, o ultimo curvo, um tanto dilatado, e terminando
por duas garras curvas t? ag'iidas ; tibias posteriores seme-
lhantes ás intermédias, terminando por um untco esporão

;

tarsos igualmente seraelliantes, cum o primeiro articulo

maior que os três seguintes reunidos. Região inferior do

corpo brilhante; segmentos thoracicos mais ou menos pon-

tuados e cobertos de pêlos pretos ; abdómen convexo e

com uma serie de pêlos pretos, regularmente dispostos

sobre cada segmento
;
pygidio ogival, convexo e pontuado.

? Epistoma mais alongado, finamente rugoso, com a

margem levantada, mais largo o sulcado á fi-ente ; sutura

frontal pouco saliente, marcada ao meio por um pequeno
tubérculo inclinado para trás. Prothorax convexo, regular,

sem sulcos nem protuberâncias anteriores, apenas algum
tanto dilatado; esporão das tibias anteriores mais curto,

menos arqueado e terminando em ponta obtusa.

Disfrihuição chorographíca.— ii^egUTíáo o Prof. Paulino,

esta espécie é commum em todo o país. Pela nossa parte

pudemos observar exemplares dos districtos de Coimbra,
Leiria e Lisboa. Correia de Barros cita-a no catalogo dos

Coleopteros transmontanos.

è Var. si/coplianta, MuLS.— LamelL, 1842, p. lOG.

Ca7'acíeres.— Sutura frontal reduzida a ura pequeno tu-

bérculo mediano, comprimido.
Encontra-se de commum com as variedades já descritas.
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S9 Var. umhrirms, MULS.— LamelL, 1842, p. 106.

Caracteres.— Elytros avermelhados.

Frequente em Soure e na (Guarda.

$ ? Var. nigro-virescenS;, NOB.

Caracteres.— Prothorax verde escuro.

Soure ! Rara.

Observações.— Esta espécie é singular pela forma como

os dois sexos se destinguem. A principio tudo nos levaria

a considerar o typo em que a sutura frontal se apresenta,

marcada a meio por um tubérculo mais ou menos saliente,

como o macho, e a fêmea caracterizada pela lamina trans-

versal inerme como acontece com as outras espécies d'este

género. Succede, porem, excepcionalmente o contrario

como vimos de indicar, c é devido justamente a esta par-

ticularidade que a espécie apresenta uma das synonymias

mais complicadas do g-enero.

Olivier, como Fabricius e outros autores, considerou os

dois sexos como representantes de espécies distinctas de-

nominando o macho como Amyntos e a fêmea como Tajes.

Comtudo a espécie é perfeitamente caracterizada, dis-

tinguindo-se facilmente de todos os outros Onthophagos

pretos pela forma do epistoma e suturas frontaes, polo as-

pecto do tegumento, sobretudo nos elytros, e cmíim pela

existência de pêlos pretos, mais ou menos abundantes, na

região inferior do corpo.

No caso em que as fêmeas do Onthophagus taurus to-

mam um grande desenvolvimento, nota-se uma certa se-

melhança entre as duas espécies; mas o epistoma nessas

fêmeas é peio menos subcígival e marcado por duas sutu-

ras, em geral salientes, uma sobre a fronte, outra sobre

o vertex e alem d'Í.Síío o aspecto do tegumento sobre toda

a região superior é absolutamente outro, c o prothorax,

quando encetado é de uma f-trma plana um tanto obliqua,

e não sinuosa, como sueCede nos machos mais desenvol-

vidos do amyntas.

Alem das variedades indicadas, Mulsant descrevia em

1842 outras como as diformis, ãuhius e imituherculatv.s,

caracterizadas pelo desenvolvimento maior ou menor da

sutura frontal e posição relativa á do vertex.

Nos seus hábitos e regime esta espécie não oíferece nada

de anormal. Temo-la encontrado sempre no escremento

dos ruminantes, de commum com varias outras, sobretudo

com a O. fracticornis

,
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Distribuição gc.ographica, — Litoral mediterrâneo, Por-
tiig-al, Espanha, Itália, liungria, Bulgária, Grécia, Ásia
Menor, Cáucaso, Turquestan e Pérsia (H. íVOrb., in part.).

Onthophagus andalusiacus, Wltl.

(Kst. V, fig-. 0)

Onthophagus andahisiaciis, Wr/ir,.—Reis., Sp. 2, p. (ití (por indicação).
Onthophagus mauriis.~la\xQ..^ Exp. Alff. Ent,, i). 255, p. ]28, íio- i)

(P. de Oliveira).
^

'
^

' *"'

Onthophagus andalusiacus, VsT^T:j..— \yOYh., Onth., «Abcillei' 18í)8
pp. 180 e 239.

; i

Caracfeiu<s geraes.— Comprimento 7 a 10 mill. Cabeça
e prothorax preto pouco brilhante, í^labro, com pontuações
obliquas

;
epistoma subogival, encetado á frente e ligeira-

mente sulcado {$) ou semicircular ; vertex terminando em
ponta pouco saliente {$) ou por uma sutura transversal
subrectiliuea. (?) Eljtros testaceos, manchados mais ou
menos de preto e como que marmoreado em certos casos ;

sutura, bordo anterior e parte do borde, externo, preto.

Descrição. --¥.\níiiom^. preto pouco brilhante, grossei-
ramente eiliado, subogival, encetado á frente, sulcado, cri-
vado de pontuações obliquas o pouco profundas; sutura
frontal apparente, espaço frontal liso, prolongando-se so-
bre o vertex por uma pequena ponta ; ollios pouco appa-
rentes superiormente; antennas e peças bocaes pretas,
avermelhadas; clava acinzentada, escura. Prothorax preto
pouco brilhante, crivado de pontuações obliquas, eiliado,
com um tubérculo anterior mediano apparente; margem
posterior largamente mas pouco profundamente sulcada

;

margens latcraes finamente rebordadas, sinuosas : margejn
posterior curvilinea ou subogival; disco algum tanto con-
vexo e com vestígios de uma sutura longitudinal mediana.
Elytros testaceos, glabros ; sutura interna, m;irgcm ante-
rior e pelo menos parte da orla externa preta; disco mais
ou menos marmoreado de preto; estrias pouco profundas;
intcrvallos ligeiramente pontuados. Fémures anteriores di-
latados na base, pontuados; tíbias denteadas, os dentes
em geral curtos e redondos; esporão terminal curto, tar-
sos filiformes avermelhados. Fémures intermédios dilata-
dos ao meio, ligeiramente pontuados ; tibias curtas, com
pêlos espinhosos do lado externo, dilatadas e ciliadas na
extremidade

;
esporões muito desiguaes ; tarsos muito mais

compridos que as tibias, primeiro articulo subparallelo,
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l-ongo e espesso; tvea segiiiiiíes triang-nla)-es,_ diminuindo

em' escala ;teriniiial, Um^o, subcyllndrico, ligeiramente di-

latado para a extrcmitlade. Fémures posteriores fusifor-

mes, nuuto ligeiramente pontuados; tíbias semelhante?; ás

intennodias. figf iramente recurvadas para fora,; tarsos se-

melliantcs aos Intermédios. líeg-ião iníerlor do corpo
j
jireto

brilhante
;
peças thoracieas ii^fis ou com jjoiítnações muito

ponco apparcntes; pYgidio pequeno, em triangulo ciirvili-

neo. pontoado, preto.

? Epistoma sen:iieircnlar, com a margc-m anterior levan-

tada, ciliado, e nni poiíeo sulcado á frente; sutura frontal

saliente, curvilínea: sutura do vertex algum tanto snlien-

te, inerme, attingindo os lados do epistoma. Prcthorax se-

melhante ao do macho, com uma protnberanei;i anterior

igualmente sa 1 ien i c

.

Dií^trilmimo choi'Of/rajjhica.—Azambuja, Cabo de S, Yi-

cento c Faro (segundo o I)r. Paulino).

Yar, marginata, XoB. (Est. VII, fig. ->).

Cítracterès.— lilanchas pretas dos olytros como que ac-

cinmiladas sobre as margens externas; disco testaceo.

Existe esta variedade iia colleeção de in.?ectop de Por-

tugal do ^íuseu do <.'uimbra.

Observações.— lí. d'Orbigny, no seu artigo sob os OjiíIio-

phag-os, publicado no jornal do enloniologia L\iI)ôãU, àe

189B, a pp. 179-180, apresenta as diagnoses das duas espé-

cies vizinhas— rtn(íaííí«Mí?ís,Waiti, emargiiuãis, Gebl.,—

mostrando que caía segunda espécie é pi-0])ria ao norte ã^-

Europa e varias rcijioes da Ásia, como aliás Marscul ti-

idia já indicado no catalogo dos culeopteros cm 1882 a

1880".

O ]uimero limitadíssimo de esemplarcs d'esta e.^pecie

que temos á nos.sa disposição não nos permitte ainda em-

prchender um estudo definitivo, com o qual talvez pudés-

semos provar que a considerar as espécies caracterizadas

ptdas particularidades mencionadas nas descrições de II.

d^OrbJgny, o 0. margltmlis^ Gebb, existe realmente cm

Portugal, conforme indicou Paulino do Oliveira no seu ca-

talogo.

De passagem \yelu 3Iusèu de Coniibra liudcmos collígir

al.cains apontamentos sobre a eollcccao do insectos orga-

nizada pelo mallogTado entomolngista ;
mas, a esse tempo.
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nlo conliGoiamo.s ainda o traballio de 11. d'Or]ji{,mY. nem
liaviamos prestado maior atícnçcão ao facto da gr^inde
differença que existo na distribuição g-cog-raphica das
duas eápeoios citadas e consideradas até como synony-
mas. Comtudo. d'c.sses poucos apontamentos exíractámos
os caracteres d;i. variedade a quo chamamos mxirginata,
e que não rtqjrescnta talvez mais do que o O. marql-
nalisj, Gebl.

Para o no.sso estudo dispomos apenas actualmente de
três esempla-res; todos de Faro^ a pertencentes a uma
collecção de iusectos de Portugal offerecida ao j\[uscu
de Lisboa pelo Prof. Paulino de Oliveira. São dois ma-
clios íi uma fomea. que representam de facto o O. anda-
luêiacus.

As descrições de H. d'()r])ig-ny parecem-nos neste ponto
pouco claras, ou talvez não as tenhamos comprehendido
bem.

ialtam-nos também na totalidade as obras citadas por
este autor, para^ estudar a espécie marginaUé de Gebler.

Sobre 03 liabit.ís e regime d'esta. espécie nlo eonàece"
mos nada de anormal. Como a maior pai-íe dos Ontlioplia--
gos, encúutra-bã de preferencia nos prados e pastae-eus
ireqnentados pelos gados.

plMriòuição geõf/rajjhmí, --Fovtugíii, Espanlia meridio-
nal, ítaíia; Sieiha, Malta, Marrocos, Argélia e Tunísia.

Oiiíhophagus opacicollis, D'Oííb. ^

ÍJisl. V, iig-, 5 ^' -^ Est. YÍI, fi-. n Ç)

O/ilhophaffiii' o:pacícoHik:~]yOrVignv, Ann. Scc. Ení, de Fr 1897
p. ySG

;
Hynop.sis ãr.A Oiitliop!ia,i.ddos Paléarctioncs, «L'Abc;i('^>/

Jorn. a hnt, 189G-1900, t. xsis, pp. 183, 184 c 240,
' ""^

'

Caracteres f/fí)Yie.-::.— Comprimento O a 7,5 milL CV
bega e protliorax preto vinoso, por vezes esverdeado ou
acobreado

,• clyíros testaceos com manchas dispersas, pre-
ta.s. P^pistoma subogávai (á) coíh as mai-^í-ens fortemente
smuosas, pouco levantadas e sulcad-. á frentu. ou semi-
circular com as mai-g-ens alg-um tanto sinuosas e sulcado
á frente

;
sutura frontal nulla ou muito pouco apparente

(6), ou saliente pouco curva (?). Vertcx prolongando-so

^ Fraolicorrds. yar. .Ojjacicollis. Reitt.



124

posteriormeníe por uma lamina curta e torminaiulo por

um estilete iueliiiatla para a frente (á), ou marcado por

uma lamina transversal bastante saliente, cui-vilinca (?).

Região frontal como o epistoma, marcada com pontuações

profundas e mais accumuladas sobre as extremidades, gba-

bras ou com poucos pêlos disper.sos, Prothorax crivado de

pontuações salientes, ligeiramcníe sulcado á frentí^, pouco

ciiiado, glabro ou cora raros pêlos dispersos. Elytros tcs-

taceos maucliados de preto. Pygidio da cor do prothorax,

em triangulo curvilíneo algum tanto alongado, e finamente

pontuado.

Descrição. — c5 b^pistoraa subogival, pouco alongado,

sulcado, c;om as margens fortemente sinuosas, levantadas

sobretudo á frente, pouco ciiiado, era geral glabro, com
pontuações profimdas e abundantes : sutura frontal indis-

tincta ou pouco apparcníc ;
vertex prolongando-se poste-

riormente por uma lamina curta terminando por um esti-

lete inclinado para a frente ; espaço intersutural f)"ontal

marcado com algumas pontuações dispersas : olhos pouco

apparentes superiormente; antcnnas e peças 1)0caes pre-

tas ; ultimo articulo dos palpos maxillares unicolor, preto.

Prothorax crivado de puiituaçÕcs pouco salientes c Unas;

glabro ou com raros pêlos dispersos; amplo, sem vestigios

de crena ou sulco longitudinal mediano, com uma pequena

depressão anterior correspondente ao estilete da lamina

do vertex e quasi liso ; margem anterior larga o profun-

damente sulcada; ângulos anteriores j^ouco salientes, rom-

boidcs, algum tanto divergentes; margens lateraes sinuo-

sas, finamente rebordadas ; margem posterior formando

um angulo muito aberto e ligcij-amcntc curvilíneo. b]lytros

testaceos manchados de preto, marcados com estrias lisas

ou muito finamente pontuadas, e os intervallos com pon-

tuações piiigeras pouco apparentes e dispostas cm series

parallelas ás estrias. Fémures anteriores espessos, dilata-

dos por igual cm quasi todo o comprimento, um pouco

deprimidos anteriormente, marcados com pontuações piii-

geras profundas ; tibias fortemente denteadas, crcnadas,

terminando por um esporão do comprimento aproximada-

mente do ultimo dente anterior das tibias ; tarsos bastante

longos e filiformes. Fémures intermédios curtos, fusifor-

mes, cobertos de pontuações piiigeras ; tibias curtas, espi-

nhosas, dilatadas c ciliadas na extremidade, terminando

por dois esporões desiguaes ; tarsos ciliados, com o pri-

meiro articulo alongado subparallelo, os três seguintes sub-
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triangulares e o ultimo subeyliudrico, algum tanto curvO;

e terminando por garras curvas e agudas. Fémures pos-

teriores mediocres, fusiformes, com pontuações piligeras

pouco abundantes e pouco profundas, tibias c tarsos se-

melhantes aos intermédios, líegião inferior do corpo e

membros, preto vinoso ou mais ou menos acobreado

;

peças thoracicas crivadas de pontuações piligeras. Py-
gidio em triangulo cur^'ilineo, subogival, íinamente pon-

tuado.

? Epistoma semicircular sinuoso, sutura frontal o do

vertex semelhantes e parallelas. Prothorax ligeiramente

encetado á frente

Uistrihuição chorofjrajjhica.— Encontrámos esta espécie

de cemmum com o O. fracticornis em Soure, nos arre-

dores de Lisboa. Nos depósitos do Museu de Coimbra en-

contrámos também exemplares de Monchique, c temos

ainda conhecimento da sua existência no Alemtejo, Her-
dade da Chaminé, onde fui descobi-rto pelo Sr. Mário

Braga.

Ohservacoeíi.~~0 O. ojpacícoUis nao tinha sido incluído

ainda nas espécies da nossa fauna.

A sc^mtdhança que existe entre esta espécie e a prece-

dente conduz-nos realmente com facilidade a uma confu-

são, que só um estudo aturado sobre um grande numero
de exemplares podo destruir. Comtudo parece-nos que o

O. opacicollis é uma espécie definida. O epistoma sinuosa-

mente recortado, a sutura frontal pouco saliente no ma-
cho, e emiim outras particularidades que indicámos na
descrição oaracterizam-na perfeitamente.

E possivíd qu(; as nossas descriçõeS;, tanto d'esta espé-

cie ciomo do O. fracticorniíyj discordem um pouco com as

que dá IL d'Orbigny na synopsis d'este género, mas de

facto níio comprehendemos muito bem a divisão dos ca-

racteres propostos por este autor.

Todos os exemplares que pudemos estudar apresentam
o prothorax preto vinoso ou acobreado. Exemplares que
encontrámos com o prothorax verde pertenciam á espécie

precedente e consideramo-los como variedades.

Distribuição geographica.— Turquia, Grécia, Rhodesia,
Syria, Mosopotamia,Tunisia, Argélia, Marrocos, Espanha:
Andaluzia, segundo lí. d'Orbigny. — l^rtugal!
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Onthophagus fracticoriiis (Peeyss.)^

(litt. y, fig.^Ç - E.t. yii, fig. r; ^j

OnUiophagvsfractkornis.—l.^tv., Ilist. Nat, t. x, p. 112 ; Muls., La-
mell., 1842, p. 118 5 Erich., Nat. lus^ect. Df^itsi-h., t. iii, p, 773;
Muls. et Rey, Lamell., 1871, p. 118; P. do Oliv., Cat, Coieopt,
Port., p. 1Õ9, sp. 923 ; 11. d'Orb., Oníli,, «Abeille™, 1898, pp. \U
e 210.

Caracteres gerais.— Comprimento 4,õ a 8 mill. Cabeça
e prothorax acobreados, esverdeados ou j^roto ccricio

;
pu-

bescentc e com pontuações salientes; elytros tcstaceos
manchados irreg-nlarmente de preto. Epistoma subogival

(ú) com as margens rcg-ulares mais ou monos levantadab,
soleado á frenti?, ou semicircitlar (?) e ligeiramente sul-

cado, nig-oso e (vilhido; sutura frontal ]>onêo saliente {$,)
ou alg-um tanto lamellosa, saliente o cnrva (?): \'ertex

prolong-ando-s(; posteriormente por uma lamina termi-
nando em estiJeto sinuoso {$), ou marcado por uma lamina
inerme _(?); a reg-ilo frontal como o e])istoma, cuberta de
pêlos rigitios. Prothorax crivado de pontuações salientes,

sobretudo na região anterior, um pouco sntcado á frente,
ciliado e avellndado. Elyírus íeíítaceos manchados de preto.
Pyg'idio da cor do protíiorax, volumoso, em friangulo cur-
vilíneo c coberto í\<í pontuações linas.

Descrição. — á'. Epistoma suljogival, ])Oucc> alongado,
truncado ou jiiais 011 menos sulcado, com as marg-ei!« rc-

g-ulares c levantadas pelo menos anteriormente, ciliado,

com poníuagoes pili^j-eras dispersas (agglomeradas sobre a
margem); sutura frontal pouco saliente, transversal recti-

línea; vertes prokmjjando-se posteriormente Buma lamina,
o terminando por um estilete inclinado para a frente c com
a extremidade voltada para trás; espaço intersutural fron-

tal coberto de pontuações píligeras dispersas ; olhos pouco
apparcntes pela parte su]»erior; antennas e pecas bocaes,
preto avermelhado, sobretudo a extremidade do ultimo
articulo dos palpes maxillares. que por vezes me.í!mo é

amandlado. Proíhorax amplo, pul^escentc^ crivado de pon-

1 Synonyixiia; Scarahaeusfractkorm.", Pre.yes. 'IJoelim., Ins.p, 90,
pi. I, fig-. G e 7; Scarabaeiís ovphirs, J\inz

;
Sai.mlia€i)S Ilerlstii,

Bratim; Scavahaev.s afsimUis, Hoppe ; C- pns simãis, Scv.; Co-prís
7iuchicoriíis, Ili.; Gopris xipldas, Sturm.
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tuaçÕcs salientes, cum vestígios, mais ou nn^uos apuai"Lii-

íes, de uma creua longitudinal intcrmecíia ; mna pequena
depressão anterior correspondente ao estilete da lamina do

vertes, quasi lisa ; margem anterior larga e isrofunda-

jBente sulcada; ângulos anteriores pouco salientes c rom-
bíJJdeSj muito pouco divergentes : margens laloraes sinuo-

sas e jínamcnte rebordada>s ; mar-;em j>*:isterior formando
nm largo angulo, cujo vértice corresponde á sutura iutcrna

dos elytros e ao sulco longníudinal do protliorax. Elytros

amarellos algum tanto csver<l<^ados ou testaeeos, manclia-

doís irregularmente de preto, marcados com estrias pontua-

das disriuctas e os ititervaJlos com pontua(;«jcs piligeras

dispostas mais ou menos i-egularmente em .series paralie-

las ás estrias. Fémures anteriores marcados eoni pontua-

ções pílig-eras profundas, dihitados na l)asc e graduaímeute
cleprimidofii para a extremidade ; tiljias fortemente dentea-

das, crenadas, com alguns pelos dispersos, -terminando por
um es}>orão algum tanto re*-arvado e mais curto que o

ultimo dente da extremidade ; tarsos bastante longos, fili-

formes. Fémures intermédios curtos, mareado.^ com jjõn-

tuaçues pilig^eras menos pnifiindas que uoíi auteriores, for-

temente dilatados ao meio, tiljias curtas muito dilatadas

para a, extremidade que é eiliadíí, espinhosa^ e terminando
por dois esporões muito desiguaes ; articulos dns tarsos

ciliados, sobretudo pelu lado interno, o primeiro loiig"o,

subparallelo, de comprimento aprosimadameutc dos trea

seguintes reunidos: estes subtriangulares, diminuindo gra-

dualmente em eon-iprimcntu; o ultimo ligeiramente curvo,

um tanto alongado (; terminando ])or duas garras agudas
ê reem"vadas. Fenitires posteriores medíocres, mareados
com píjntuaçues piligei^as pon.co [írotundas, fusiformes; tí-

bias semelhantes ás ititerm(;dias, bem como (ís íarsoís. He-
gnu) inferior do corpo o memljros preto, mais ou menos
acobreado; pecas tliuracicas cobertas de pontuações piii-

geras," tarsos avermelhados. .Pygidio, largo <^m triangulo

curvilíneo
,
pontuado

.

?. Epistoma scunicircular, muito ligeiramente alongado,

finamente rugoso
; espaço frontal intersutura!, pontuado.

Sutura íTontal saliente, curvilínea; verteK marcado por
uma crena transversal, lamellosa e subreetiíiíe-a : prollio-

rax pubesecnte, ci-ivado de pontuações salientes, muito li-

geiramente sulcado á frente ou regularmente ctmvexo,

DlstrlJnnrao cfwror/i-apJiíca.— ^Segundo o l'h\ Paulijio,

esta espécie cncontra-se em todo o país. Pijdemos o]>í>er-
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vai- exemplares do 8ouro o Serra de Góes, onde é aLun
dantissima; outros de Moncliique nos depósitos do i\Iu.seu

de Coimbra: e alg-uns ainda dos arredores de Lisboa onde
é commum. assim como no (.lere/: c na Guarda.

Var. á suh-recticornis, MULS. Var. trtciisjnduSj, MuLS.

—

Lamelb, 1842, p. 119.

Caracteres.— Epistoma pouco profundamcníe sulcado á
frente ; estílete da lamina do vertex muito ligeiramente
inclinado, quasi recto, terminando em ponta direita, redu-
zido por vezes a um pequeno tubérculo ou dente : sulco

anterior do prothorax pouco profundo.

Encontrámos esta variedade na Serra do Açor, próximo
de Góes, e nos depósitos de insectos do Museu de Coimbra
pudemos estudar exemplares de Monchique.

Var. S suh-IaiDÚiataSj MuLS. — Lamell., p. 120.
Caracteres.— Epistoma semicircular, algum tanto alon-

gado e anteriormente sulcado, por vezes como que bi-den-

teado á frente ; lamina do vertex curta, inerme, sinuosa-
mente arqueada, pouco mais alta que a margem anterior
do prothorax- suli;o anterior do protliorax pouco appa-
rente.

Encontrámos alguns cx(;m])lares d'esta variedade na
Saudinha,

Var. $ similis, SciíiBA.— Muls., Lamell., p. 120.
Caracteres.—-Epistoma semicircular e sulcado á frente;

sutura frontal bastante saliente; lamina do vertex redu-
zida, e muitas vezes pouco mais elevada que a sutura fron-

tal, arqueada, confundindo-se mesmo com a supjsrficie da
cabeça sem aí tingir as linhas longitudinaes latcraes

;
pro-

thorax regularmente convexo, sem vestígios de sulco ante-

rior.

Da Serra de Góes e Soure. Commum naturalmente
em todo o pais.

Var. ,ÍÇ marginatus, MuLS.— Lamell., p. 121.

Caracteres.— ]\ranchas dos elytros reunidas ao meio, dei-

xando apenas uma faixa testacea sobre a margem anterior

e posterior.

De Soure

!

Mulsant descrcA-e mais duas variedades, que não pude-
mos encontrar ainda cm Portugal : a var. ? nasutus, cara-

cterizada pela forma do epistoma, anteriormente cortado
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e sem sulco, e a var. pairperatus ?, semelhante á var. $
similiH de Sc riba.

Pelo f.í^ítiido que vimos de fazer sobre mais de oitocen-

tos exemplares, provenientes de differentes regiões dopais,
distinguimos ainda as variedades seguintes

:

Var. ^ jUives cens, NoB. (Esr. Vil, fig. 4).

Caracteres.— (Jabeça e prothorax roxo escuro, elytros

flavescentes, com manchas escuiras nos intervallos das es-

trias pouco distinctas, região inferior do corpo e mem-
bros, testaceos.

Rara. Soi^re I

Var. (? ? virescens, NoB. (Est. VJÍ, ílg. h).

Caracteres.— Cabeça c prothorax verde escuro, metal-
íico; elytros testaceos, finamente manchados de preto.

Soure ! e Serra de Góes

!

Observações.— Entre o numero considerável fie exem-
plares que pudemos observar, encontrámos alem das va-

riedades descritas uma grande serie de typos, constituindo

talvez sub-variedades acceitaveis. Os elytros testaceos e

avermelhados dos exemplares de Monchique, que existem
em quantidade nos depósitos do JMiiseu de Coimbra, apre-

sentam nos de Sandinha, Serra do Açor e immediaçÕes
uma cor testacea esverdeada. Em Soure encontrámos os

dois íypos, mas o segundo mais abundante. O prothorax
varia igualmente de côr, as pontuações apresentam-se
mais ou menos salientes, mas sobretudo a forma do epis-

toma e o desenvolviíucnto das suturas frontaes c do ver-

tcx encontram-se sujeitos a uma variação quasi constante.

Kao podemos deixar de considerar esta espécie como
uma das mais difíiceis de determinar entre os Ontliopha-

gos da nossa fauna. E um typo de passagem entre os no-

_çhi£prnis e opaci.colis, com relação ainda com o coenohíta

e outras espécies. Nas dimensões varia também considc?-

ravelmente: os individues mais pequenos que encontrámos
são provenientes da Sandinha e medem 3 mill. apenas de
comprimento, o os maiores da Guarda com 7,5 mill.

O OnfJtopbagas fractlcoritís ó uma das espécies mais
communs de Portugal.

Dístrihaiecio geographica.— Europa, Argélia, Ásia j\re-

iior. Arménia e Pérsia (seg-undo d'Orb.).
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Onthophagiis vacca (L.) ^

Scarahaeus vacca, L. — Gmelln., Syst. Nfit., t. i, JV, p- 1534; Oliv.,

Eut., t. I, u." o, p. r2H, sp. lõl, pi. S, fig. 65, a, h.

Onthojihagns vacca. — Latr., Uist. Nat., t. x, p. 115, 13 i Muls.-, Lfi-

mell., Í8i2, p. 182 ; Ericli., Nat. Ins. Deut., t. iii. p. 76Í), 5 ;
Miils.

et Rey, Lamcll., 1871, p. 101; P. de Oliv., Cat. Colcopt. Purt.,

p. 15Í), sp. 921; H. d'Orb., Outli , «Abeille«, 189«, pp. líJO e 212.

Caracteres (jera.es. — (,'onip rimento 8 a. 11 ]tií11. $ ('a-

l)C(,'a (í prothorax acHibrca(-ío.s c cáverdi^ados : ilytro.s ama-

rello (;s(!ui'o aprcísontando manchas dispersas, prcta.s com
reflexos verdL'S. Epistoma og-ivai, violáceo, iikíís ou m.e^. !».:;

coberto de pêloíi amaroIUido.s: íroute esfeiulendu-se pu.ste-

riormeate riuma lamina mai.^ ou mei>o:s loní^-a, com os la-

do.s pa.rallclos, o terminando num esíilote indinado para

a frente; pi-othorax com um .sulco anterior con'<;spondente

á lamina e estiletc do vertex, crivado de ponínaeíjes sa-

lieiíilos e maiíí uu menos roberto de pêlos curtos, araarclhi-

dos. Estrias dos elytros finamente poiítuadiísi ; inter\'alIo.s

iiiiperlore^ marcadiís eom ]iontuaçÕeíi salientes o dispostas

cm scrie.s.

$ Epistoma semicircndar ; sutura frontal .sabinitc : vertex

marcado por uma bunina biccnaiea ou inerme, mais oii me-

nos .'/alieiUe, ]->or vu7.e.s nm tanto arqnoada ou súmosa.

Prutln.a-ax ligeiram.entc sulcadu á frente e cum uma pro-

tuberância mediana atiperior, lisa.

UtíscTuMo.— Á Epistoma ogival, violáceo, eom as mar-

geníí iim poiíeo levantadas, sulcado á frfnítti^, finamenie

rugoso, [.'iliado e mai.s ou menos coberto do pêlos amarel-

lados; sutura frtmtal, uiilla : Tortex pvolongando-.se poste-

riormente .sobre o jn-nthorax por uma ]amiii;í esverdeada

ou acobri.:'eda, enrta, ctmi os lados parallelo.s, pontuada, so-

bretudo ao melo, e íei'mÍnando por nm e.síiiete ligeira-

mente inrlinado ]juríi a frente; olhos muito ])Ouco appa-

route.';; pela partt; .-íuporior; antennas o pcç.'i^ bocaes unr

1 Synon3'ini;i: Scarahacu.H «o/t^-fnírcfilus, GeoFtV., 178o ; Scarahaei'.';

(jibulosiis. Pall.; Scarahaeus mc/Irus, Knyel., 1792 ; Le Boiisíer à ãenx

cornes, GeoflT.: Acruff/iíosus, Sclir., ll\^>- •. Affinis, S turro., 1800 ; l'ri-

cornis, Ficli., 181-í (seg. H. d'Orb., m part.).
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Jios íerriigiRosos. Protliorax acobreado, iiiais ou menos es-

verdeado ou mesmo verde, crivado de pontuações salien-

tes, convergindo para a frente, o com alguns pêlos peque-

nos amarellos e acamados em geral glabro sobre o tlisco

;

mareado anteriormente por um sulco angidoso e qnasi per-

pendicular, cujo vértice (Corresponde ao cstilete da lamina

do vcrtex ; margem anterior largamente sulcada; ângulos

anteriores salientes jnas não divergentes j margens late-

raes muito lig^eiramente sinuosos na porcào anterior, for-

temente sinuosos e formando angulo obtuso sobre a mar-
gem poíjterior quo. jjor sua ve/., forma um angulo muito

obtuso, cujo vertiííc corresponde á sutura interna dos ely-

tro-s,. Estrias dos (djtros muito ligeiramente pontuadas

;

intervallos marcados com pontuações salientes, dispostas

irregularmente ou cm soi^ie inais ou menos rogidares, so-

bretnilo entre a terceira e sexta- estria, ^'emures anterio-

res dilatados no terço inferior, com pontuações piligera;^

dispersas; tibias denteadas, evenadas e ligciram.cute eilia-

das, esporão terminal ag"ndo c enrvo, tarsos curtos, del-

gadosj avermeliiados, Fémures intermédios dilatados ao

centrOj ligeirameuíe pontuados; ti[)ias curtas, fortemente

dilatadas na extremidade, um tanto cspinbosas, guarneci-

das do pêlos disp(;rsos, terminando por dois esporões desi-

guaes c pouco curvos
|;

tarsos mais compridos que as tí-

bias, algum tanto eiliados, o primeiro arfinuiy subparalielo,

do coinpnmento dos trcs seguintes rcnnid.rts ; <'stes últi-

mos em triangulo alongado : o ultimo sub(!ylindri(ío ligeira-

mente curvo, terminando por duas gari'as bastante desen-

vol\'idas, curvas o agudas, e por duas sedas intermédias

divergeirtes. Fémures posteriores com pontuações pilige-

ras, raras, pouco profundas e dispersos; tibias e tarsos

senielhíintes aos iníermedios. 1'egiào inferior do corpo

preta, bastante brilhante ; S'-gmentr)s thei^a^ncos mais

ou menos crivados de pontuações piligcras, sobretudo

dos lados; pygidio ogival, com pontnaeões pouco profun-

das.

? Typo a.— l^pistoma semic-ircular ou subogivãl, violá-

ceo, linamente rngoso; sutura frontal preta, saliente, ligei-

ramente curva, deixando de cada lado do epistoma. um
largo espaço

;
vertex marcado por uma lamina superior-

mente concava, terminando lateralmente por duas pontas

cnrniformes, mais ou menos altas; (.espaço frontal marcado
com pontuações salientes, l.s^-índeado ou acobreado. .Fro-

ihorax com dois suh^os aidej-iores correspondentes ás duas
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pontas coi-aiformes da lamina do vertcx, crivado de i)on
tuaçoe.s saliente.^.

ÇTypo /; {ym-.j:jropinqims, Muls., 1. c, p. 134).—Lami-
na d(. vc;rti>x morme. Protliorax muito ligeiramente ence-
tado a fronte, com uma protuberância mediana .superior
pouco «aliente.

JJistnòukão chorographlca. ~ Hegnmio o J)r. Panl-ino
eneontra-se esta espécie em todo o país. As nossas obser-
vações foram feitas sobre exemplai^es provenientes de Mon-
chique, Bussaeo, Guarda, Pinhal Xovo, Setúbal e Algés.

Var. 6 affims, ^turm. ~^h\h., LamelL, 1842, p. L-J-}.
(.hracter es.— Kpl^tomn subogival, en(!etado á frente ou

Jigeirameníe sulcado; lamina do vertcx curta; estileíe re-
duzido e muito ligeiramente inclinado para a frente. Fro-
thoi-ax quasi pcírpeudicularmonte encetado á fr(;nte; bitu-
berculado.

Existem exemplares d'esta variedadt!, provenientes de
Monchique, no Museu de Coimbra. Encontrámo-la também
ua mata das Virtudes (Azambuja).

Var. á vkiaas, MuLS.— Lamelh, p. l;-5:',.

Caracteres. —líxihUmvA subogival sulc^adu á frente; su-
tura frontal mais ou menos apparente; lamina do vertex
reduzida, subtriangular; estilete marcado por uma pequena,
ponta ou tubc:rcuio couieo. Prothorax normal ou ligeira-
mente encetado á frente, com dois pequenos tubérculos
anteriores intermédios, pouco appareníes.

Esta \ariedade é mnit.» s-maelhantc á precedente, uvas
cksímgue^se á ju-imeira vista pela lamina do vertcx, re-
duzida auma pequena sutura formando um triangulo 'cora
a. superfície da região supeiior da fronte, c pelo estilete
pouco saliento ou reduzido também a um pequeno tubér-
culo cormfoi-mc ou algum tanto lameloso.

Possuímos exemplares de Algés e do líussaco.

Var. c5 difficills, MuLS. ~ LamelL, p. 19o.
CWíí^fcres.— Epistoma semi(;ircular, sulcado á frente-

sutura frontal apparente; lamina do vertcx reduzida a
uma sutura ai-qucada pouco apparente. Prothorax pouí^.o
concavo, curvilíneo, ligeiramente encetado á frente o bi-
tubcrculado.
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Em gr-ral, os tubcrculos aritoriorcs do protlu>rax são

pouco :i[iparentes.

Eiit-on Irámos esta variedade cm Algés.

Yar. á' ? suhliiieolatus, MULS.— Lamell., p. lo-l.

Caracteres.— MaiKdias dos elyíros formando traços loií-

giíudiíiaes, nos inten-allos das estrias, mais on menos re-

g-ulares.

I)c Moncliique o. Pinhal Xovo.

$ A var. haf^atU, Mids., (.'aracterizada pela côr dos ely-

tros, castanho ou pardo esverdeado, manchados de ama-

rello mais ou menos escuro, e com a ])ase e por vezes as

extremichidcs doesta mesma côr, não encontrámos entre os

exemplares que pudemos observar.

Ohservacoes

.

— Mulsant descreve ainda as var. Ç via-

dius e Ç intermedius, caracterizadas pelo maioi- ou me-

nor desenvolvimento transversal da lamina do ^er;^x em
relação ("-om a sutura frontal, e mais a var. siriuJis^ que

me parece também insuffic.'entcmente carat*terÍ7.;ula.

Yar. luHitduica, Xoii. (Est. Vil, hg. 7).

Caracteres.— Epistonia semicircular, coberto i!e pêlos

amarelios, fortemente rebordado e sulcado á frente, ciliado

de amarello claro, violat-eo; sutura frontal ])ouco saliente;

lamina do vcrtex reduzida a um pcqueiio tubérculo trans-

versal, pouco saliente. Antcnnas e pecas boc^aes cm- do sé-

pia avermelhada; estas ultimas cobertas de abundantes

pêhxs amarelios; clava- cinzento vinoso, escuro. Prothorax

verde escuro fortemente ciliado de amarello (daro, e co-

berto de pêlos curtos da mesma <'ôr, encetado ^crtii/almente

á frente, bituberciilado, nodosidades lateracs corresponden-

tes aos ângulos fu-mados pelos bordos lateral e ])osterior,

salientes e amarello avermelhado; elytros amarelios, com
a protuberância do angulo humoral avermelhada g com pe-

quenas e dispersas manchas escuras ; membros a\ermelha-

dos, região inferior do corpo preta.

Foi-nos enviada do Bnssaco esta curiosa variedade pelo

hábil administrador da mata, Ernesto de Lacerda.

Ohservacoes.—Tanto no typo da espécie como na maior

parte das variedades, a côr do prothoi-ax é extremamente
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variável, segiúiido numa escak gradiial de cores desde c

acobreado até o verde metallieo perfeitamente disíincio.

A eôr dos elytros varia também qiiasi que de individuo

para individuo, mas em geral sao avermelhados, tendo

pequenas manchas pretas com reflexos verder^'. Comtudo,
o caracter citado por vari(ts autores para diiitiBg-nir esta

espécie da sog-uinte, e qiie re^jide tia differença da cor

d'cssas manchas, esverdcada.s no O. vacca e protas no O.

eoenohita, parece-nos pouc!o importante; já H. d'Orbigny
õ deixa de parte no yeu trabalho sobre os Onthophag-os *,

citando-o tanto numa como noutra espécie.

Segamdo o iJr. Paulino, as diffcrcntes vai-iedadcs de

Mulsant cncontram-so, de commum com o typo da espécie,

em todo o país, o que é naturalmente provável.

Distrihuição (jeorjraphira.— Kurnpa, Açores, Marrocos.

Ásia Menor. Cáucaso e Pérsia (li. d'Orb.).

Oothophagus coenobita (ÍLEni3ST.) ^

(Est. V, ílíj. J;

Searabíieus aotíiolUa^ ÍThebst.— Oliv., Ent., t. 1,11." .^>, \>. 147, f-p. 178.

pi. 2tí, íig. 228 a, h.

Oníhophafjutí comobifn (TI(;rb.st.). — ijaír., líisí. Xaí., t. x, p. 112;
Muls.,' í.ampll., 1842, p, 127'; Ericli., 'iS;U. Jnsect. Dcnt., í. :::'.,

p. 7Í2; iMuls. et liey, Lainoll., 1S7L p. lOõ; P. de OHv.. fat.'

Inscct. t^ort. p. 159, sp. 922; H. d'Orb., Oiitíi.. cAbeUlo., 16í»8,

pp. 185 c 241.

Caraeieres _í/c/Yíí?é'. — Comprimento 7 a 9 niill. Calíoça e

protborax verde metallieo ou acobreado, pubeseente • su-

tura frontal indistiiieta ($) ou saliente (?); laminado ver-

tes proiongando-se por um estileto mais nu menos along;ado

(S) ou rectilíneo: o prothora.x crivado de i>ontuaçoes salien-

tes, tornando-si.; anteriormente granuloso, eiliadoj os a.n-

gulos anteriores um pouco voltados pai"i cima, rebordados

c divci'íí-oníeH. Elytros íestaceoí? com manelias escuras ou

esverdeadas mais ou monos ap])arentes e irregaúarcs, em
geral nulla.

1 Stnopsis, «Abeilleí), 1898, pag. 117 s^í^s.

^ Sy/jouyinia: Scarabaeus cocuobila, Ilcrb. Arcli.. 1783, pp. l],40f
iScwabp?ts fidgcuS; Bralim.. 1790: iicirabacus tenmcorniSy PrCA', 17EíO

(Mub.).
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Di'.scriça<j.^í$''^ Epistoma sub"gival ou semicircularj

iiireiramente enc-zíaclo ou sulcado á frente, ciliado, cora as

nwí^eus algum tanto levantadas, pubcscente c crivado de

ponhiacíSes 'profundas : sutura frontal pouco apparcnte ou

mdistmcta: lan^ina do vcrtex saliente e rectihnea ou pro^

loií^ando-sc por um estilcte lig-eiramentc inchnado para a

frente e com a extremidade um pouca voltada para trás:

esta lamina parece partir propriamente da fronte, m ladoí^

convergentes formam uma espécie de triangulo terminando

por um cstilete; olhos pouco apparentcs superiormente:

aatennas e pecas bocaes, preto avermelhado ;
clava cm-

zeato escuro. Protliorax pouco convexo crivado de pon-

tuacSes salientes, anteriormente CTanulado, densamente

piibesCGiite c eiliado, encetado á fi-ente com um pequeno

sulco correspondente ao estilete terminal da lamina do

vertex: margem anterior largamente sulcada; ângulos an-

teriores um "pouco salientes, rebordados voltados para

(lima-: lado.s levemente sinuosos, rebordados, formando

um aiigulo obtuso sobre a margeiB posterior finamente re-

bordada. Xa maior parte dos casos, observam-se amda no

prothorax vestiaos pouco apparentes de luna sutura lon-

gitudinal intermédia. Elytros bastante largos, testaceos,

marcados por estrias pouco profimda.s mtervallos com

pontnaoBespiligeras, dispostas em duas ou mais series

bastante regulares, e com pequenas maiicbas pretas ou es-

verdeadas pouco distiiictas ou niillas e irregularmente dis-

persas. Ancas anteriores salientes e guarnecidas de abun-

dantes e Inno-oíí pelos fulvos; fémures lisos ciliados
;
tíbias

ligeilamentc^'urvas, ciliadas, largas, fortemente dentea-

das com algumas pontuações dispersas pouco prolundas,

e terminaníio por um esporão bastante longo e um pouco

cun^; tarsoi filiformes avermelhados: ancas intermédias

íonfdtmlinaes. fémures notavelmente dilatados sobre o

lerco anterior o crivados de pontuações pibgeras bastante

profundas; tibias anteriormente dilatadas c ciliadas espi-

nliosas- esporões desi^-uacs : tarsos interiormente cihadoSj

o imme.iro articulo alongado, sul)parallelo, provido de um

pêfn Pspiniforme ao meio e do lado externo; ancas poste-

rior.-s transversaes. fémures dilatados ao meto, com pon-

tuações pi.uco profundas; tibias e ia.rsos semelhantes aos

inleVmedios. "Região Infei-ior do eru'])0 c membros ipreto^ es-

verdeado, brilhante, puliesccntes ; segmentos tlioracicos

fortemente pontuados. Pygidios pubcscente, cin triangulo

e.urvilineo. crivado de pontuações pouco profundas.

$ Sutura frontal saliente; lamina' do vertex merme, per-
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pendicular á fronte, e rcctiiinca ou muito ligeiramente si-

nuosa. Proíhorax anteriormente encetado com uma protu-
berância ant.n-ior intr-rmcdia, formando dois pequenos tu-
bérculos pouco salientes e lisus.

Distrihmcão chorographicfí.^KHíi espécie, segundo o
Dr. Paulino, tem sido encontrada no Porto. A nossa des-
crição foi feita sobre os exemplares da collecção do Mu-
seu de Coimbra e nma ? exótica da collecção do Correia
de Bai'ros.

Observações.— O Ontho^jhagos coenohita é pouco com-
mum em l^rtugal, c a sua área de dispersão parece na
realidade muito limitada.

Extremaraento semeUiante ao O. vacca^ distinguc-sc
comtudo peias cores maismetallicas da cabeça e protíiorax,
qner seja verde quer acobreado. O aspecto do protborax
um tanto granuloso á frente e crivado de pontuações sa-
lientes sobre o disco e lados, a configuração da lamina do
vertex, que nos machos providos de estilete é menos es-
trangulada na base d'cste, seguindo regularmente em duas
linhas convergentes e formando um triangulo regular, as
estrias pouco profundas o muito ligeiramente pontuadas
dos elytros que frequentes vezes só apresentam vestígios
de manchas escuras, e, finalmente, os ângulos anteriores
do proíhorax levantados c o aspecto do metaesterno cri-

vado de pontuações piligeras, são também caracteres pró-
prios d'esta espécie e com os quaes facilmente se distin-
gue do O. racca.

Mulsant considera três variedades. Na primeira, trícus-

XJÍs {$\ o cpistoma é semicircular e sulcado á frente; a la-

mina do vertex ligada lateralmente com os ângulos poste-
riores da cabeça, terminando por uma lamina mais curta
e direita, c o prothorax anteriormente encetado mas sem
o sulco anterior. Na segunda, consjruUuscidos ($), o estilete

da lamina do vertex é reduzido e o protborax é normal,
sem sulco anterior. Na terceira, suhprominulus (?), a la-

mina arqueada e pouco saliente.

Nenhuma d'estas variedades nos foi dado estudar, mas
provavelmente existem de commum com a espécie.

Distribuição geograjjJnca—Vortngal, Espanha, França,
Inglaterra, Suécia meridional, AUemanha, Áustria, Itália,

Sicília, Turquia, Grécia, Transcaucasia, ('sefifundo H.
d'Orb.)

^
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Onthophagus lemur (Fab.) ^

(Est. Y, fiff. 7)

Scarabíteus lemur, Fab, — Gmelin, Syst. Nat., t. i, parte iv, p. 1535
;

Fab., iSp. Insect., 1781, append., p. 495; Enl. Syst., t, i, pn. 48,

158; Oliv., Ent., t. i, n." 3, p. 129, sp. 152, pi. 21,%. 191 a, h.

Onthophagus lenmr. — Latr., Hist. Nat., t. x, p. 116, 15; Mula., La-

mell, Í812, p. 108; Erich., Nat. Insect. Deutscb., t. iii, p. 776, 9:

Muls. et Rey, Lainell., 1871, p. 115; F. de Oliv., Cat. Insect.

Port., p. IGO, sp. 924; H. d'Orb., Onth,, «Abeille», 1898, pp. 188

e 241.

CaracUrea geraes.— Comprimento 5 a 8 mill. Epis-

toma semicircular anteriormente sulcado, sutura fron-

tal pouco saliente {$) ou apparenljs e curvilínea: lamina do

vertex saliente, rectilínea. Cabeça e prothorax acobreado

ou esverdeado, mais ou menos pubescentes, o prothorax

provido anteriormente de quatro tubérculos, dois lateraes

isolados e dois medianos unidos. Elytros testaceos marca-

dos com manclias pretas ou esverdeadas, dispostas numa
faixa eur\-a, que começa no angulo superior externo e ter-

mina aproximadamente ao meio da sutura interna. Ke-

gião inferior do corpo preta.

Descrição.— S Epistoma semicircular ligeiramente sul-

cado á frente, mais ou menos pubescente e ciliado, com

as margens algum tanto levantadas e coberto de pontua-

çoi'S largas e profundas ; sutura frontal indistincta ou

muito ligeiramente marcada; vertex guarnecido por uma
larga lamina trausver^jal saliente e superiormente rectili-

iiea; antennas e peças bocaes avermelhadas; olhos pouco

apparentes pela parte superior. I*rothorax volumoso, con-

vexo, mais ou menos pubescente, granuloso, acobreado ou

verde metallico (;om quatro protuberâncias anteriores li-

sas, duas lateraes, salientes, c duas intermédias reunidas <;

mammilosas ; margem anterior larga e profundamente sul-

cada; margens lateraes, subsinuosas, posterior curvilínea

ou formando um ligeiro angulo. Elytros testaceos glabros

ou cobertos por uma pubescencia curta; sutura interna

preta, marcada por cinco pequenas manchas ou pontos,

preto esverdeado, dispostas em curwa, partindo do an-

1 Synoaymia: Scarahaeus quadrituhe.rculafus, Laich., 1781; Sca-

rahaeus cUcemimncUdas, Schell, 1783; hybridus, Cost., 1828.

10
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e occu-
o-ulo humeral .sobro o meio da .sutura iiitenia

pando o .ogiiiido, Í.Tceiro, quinto, sétimo e olta^'0 e.spa-

ços das estrias, que são fortemente pontuada.s :
intei^valles

das estria.s pouco re^ailannenfe j^ontuados :
sobre o an-

imlo posterior nota-se também na mairn- parte dos exem-

plares uma pequena mancha preta, v outra ao meio da

mai-o-em externa. Fémures anteriores dilatados e cobertos

de iK)ntuac5es piligeras ;
tibias espessas mas pourn dilata-

das auteri^jrracnte. (-renadas, fortemente denteadas ter-

minando por um esporão muito maior que o ultimo d(uiíe

da extremidade: tarsos filiformes e avermelhadcs. fému-

res intermédios e posteri(n-es igualmente pontuados o di^

Jatados, as tibias espinhosas do lado externo, alg-um tanto

ciliadas internamente; tarsos lonfros sobretudo o primeiro

articulo, ciue é subparallelo e ciliado como os seguintes

na margem interna, e guarnecidos por alguns p.dus na

marg.-m^ externa. Região inferior do corpo, preta, bastante

brilhante; pecas thoraeicas c mesmo os segmentos abdo-

minaes crivados de pontuações piligcras (os pêlos íulvos).

Pygidio ogival, coberto de pontuações bastante proíundas

e abundantes. .

? l^-líltuacoes do cpistoma geralmente mais prt)íanaas i-.

unidas torn'ando-o cume que nigoso ; sutura frontal ba.-:

tantc saliente, curvilinea; lamina do vcrtex menos saii<>nte,

bem como as protul)era)icias anteriores de protlioi-ax.

Dístnòuicão chorogra2ãica.— ^'.L;\^nào o Prof. P. de

Oliveira esta espécie encoiitra-se também por quasi touo

o país í^irece-nos eomtudo muito menos cíiminnm que a

precedente: raras ve/cs a temori encontrado, e eonliecc-

mo.s apenas exemplares do Uere?., íiiiardn, Bnssaeo. bou-

re, anedoreã de Li.sboa e Mont-biquo.

Var. á¥ rurvirhidus, Muls. — LamelL, 1847, p. l'-.)'^.

Caracteres.— EWtTO.^ raairados com seis a sete man-

chas dispostas e-ntre o .-egundo e oitavo intervallo, por\--

/.es ura tanto alongadas e unidas, de maneira a formarem

uma faixa preta em quarto de circulo.

Kunca pudemos observar exemplares perfeitos d esta va-

riedade.

Var. á? Uneolatax, ^Ii:lí^.— LameU.. p. 1(!9.

CararUres.^Vmã ou mais das manchas dos eivtros

alongada.
i r •

i -.„

Encontrámos esta variedade nos arredores de Inshoa.
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Yar. á? mfit(thili<, Muls.— LamelL. p. Jiltí.

Crfí'ííríe;"í'>;. - -Manchas do.s elytros em mimurd iiilVri-ir

ai.í normal.

1 Iri-ez, Siaire e Monchique. Esta variedade c as seg-uin-

íes tinham sido já encontradas pelo Prof. I^auhno de OU-

Var. 5?. glariãi.cohr, MuLS.— Lamell.. p. Jlílj.

Curach-reK. — Elytros sem mauclias,

Soure !g Monchique!

Var. cí S ef/ff/H^, Muls. — LamoII., p. lOP.

Caractere íi.— 'J'ubercnlos do proíhorax pouco salientes

uu indistiucíos,

rívs.-iuimos um único exemplar d'csta variedade, ].)rovc-

uiente de Soure, que mede apenas ;") mill., c as raan(.'has

das olyíros são em nnmei'o inferior ao normal.

ObsTrra{y<':^\ -Vliiúnguc-SQ esta espécie de todas as

outras que se oaeontram no nosso país, jjola serie tle pon-
íiiaenes mai.s ou menos alongadas que se cueontram dis-

tribuidíi-s em curva sobre os elytros.

<_>s dois sexos di-ting~ncm-se também foeilmente pehis

protuberâncias anteriores do j)i-oth<)rax, que são muito mais
sahente-s; rojs míichos, e pelo descnvíilvimeuto da laminado
vertex e sutura froriíal que é saliento só nas femea.s.

O.s terrenos secos parece serem mais propicies ao seu
desenvolvimento, e a época em que se encontram mais a-uí-

g-armeníe é na primavera e no principio do \-erã(í.

l)'iíilrihvu-ào (jeíKjrcpluca. - Eiicontra-se em Portug"al,

Espanha, França meridional e central, Saxe. Pyrol, Itá-

lia, Áustria, (Jrecia, .Vsia Menor e Cáucaso. (M. dX)rb.).

Onthophagus makí ('111.)

(Ksí. V, íl-í. 8)

Copris mal.-i. — D].. ;\[aar., 1803, t. n, p. 2!)-I, 7.

On.lhnp'iaf/iis ííía/.-/. —, Miil?., J>'.nncll., ISV2. p. 111; J. du Vai, Gcu.
Coifiopt., t. II, p. :>2, pi. 4, fíjr. líJ: Mul^. et Rey, Lamell. , 1871,
p. 117: P. do Óliveini, Caí. ColeojU. Port

,
p.'l60, sp. 92G : II.

d"Orb,, Oiitli
,
«Abcillc«. lr:\)S, pp. 18() c 24-1.

(kiradereR gcrac^.— Compiámcnlo 5,5 a 8 mill. Oabv^ça
j prothorax preto bronzeado ou com iig-eiros rcHcxos me-
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tallicoS; ou ainda esverdeado escuro; coberto de pelos ful-

^os e crivado de pontuações salientes ; o epistoma ante-

riormente sulcado c com as margens levantadas. Elytros

testaceos, com duas ordens de pequenas manchas pretas

soLre os intervallos, uma anterior partindo do terço supe-

rior sobre o angulo liumeral, algum tanto sinuosa, a se-

gunda mais curta e próximo da margem posterior.

Descrição: — S Epistoma semicircular, muito ligeira

mente sinuoso, anteriormente sulcado, ciliado, crivado de

pontuações obliquas e piligeras ; sutura frontal apparente

curvilinea, espaço frontal prolougando-sc posteriormente

numa ponta cónica, corniforme e mais ou menos coberto

de ptdos fulvos como o epistoma, cspalhando-se mesmo até

a extremidade: olhos relativamente apparentes pela parte

superior; antcnnas c peças bocaes, preto avermelhado
5

clava ligeiramente acinzentada. Prothorax bastante con-

vexo, crivado de pontuações obliquas piligeras, normal,

apresentando raras vezes uma depressão anterior corres-

pondente ao prolongamento corniforme do vertex, e nesse

caso marcado ainda por vestígios de um sulco longitudinal

e intermédio: margem anterior largamente sulcada, ângulos

anteriores inuito pouco salientes, inargcns latcracs iina-

mente rebordadas, rectas ou muito ligeiramente sinuosas

até o angulo posterior; mai'gem posterior curva, subogival.

Elvtros testaceos mais ou menos avermelhados, margem
anterior e sutura interna preta, uma serie de pequenas

manchas ou pontos alongados pretos dispostos sinuosa-

mente sobre o terço superior dos 2.'^, o.", 5.'', T."^ c 8."

intervallos. e uma segunda serio do três pontos semelhan-

tes a estes dispostos em sentido opposto pelos 2.°, 3.'^ e

õ.° iutervalkís; estrias ligeiramente pontuadas e acompa-

nhadas de cada lado nos intervallos de uma serie regular

de pontuações piligeras ; na maior parte dos casos nota-se

ainda, ao ineio da margem posterior e entre a terceira e

quinta estria, uma mancha transversal alongada, preta.

Fémures anteriores dilatados na base, com pontuações

piligeras dispostas em series longitudinaes bastante regu-

lares, principalmente pelo lado interno e anterior; tibias

notavelmente denteadas, crenadas, os dois últimos dentes

da extremidade enormes : esporão terminal bastante longo

e curvo, mas não attingindo o comprimento do ultimo

dente anterior; tarso filiforme. Estas tibias apresentam

ainda, pelo lado externo e parte superior, pelos espinifor-

mes o outros curtos, avermelhados.
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Fémures intermédios anteriormente diíatados, crivados

de pontuações piligeras irregnlarmonte dispostos e abun-

dantes: tibias curtas, notavelmente dilatadas para a extre-

midade, que é ciliada; lado externo com pequenas sa-

liências espinhosas, guarnecida de pelos fulvos ;
esporões

terminaes muito desiguaes ; tarsos longos, formados por

articnlos triangulares^ excepto o primeiro e nltnno que

apresentam a forma commum das outras espécies.

Fémures posteriores dilatados no terço anterior, com

pontuações piligeras irregularmente dispostas e não muito

abundantes; tibias cónicas bastante alongadas, ciliadas na

extremidade e com series regulares de pontuações pilige-

ras, longitudinacs : tarsos semelhantes aos intermédios.

Rtígião inferior do corpo, preto acobreado; peças thoraci-

cas' crivadas de pontuações pilifcras, que se encontram

igualmente sobre os segmentos abdominaes em series re-

gulares parallelas e transversaes. Pygidio ogi\-al, com pro-

fundas e numerosas pontuações piligeras.

$ Sutura frontal saliente c curvilínea; sutura dovertex

inerme, algum tanto lamellosa, mais estreita que afrontai.

eurvilinea.

O epistoma mais curto e largo posteriormente.

Distribuição cJw rogra2-)híca.-- Jjussaco, Sandinlia, Sou-

re, arredores de Lisboa, Trafaria. O ].)r. Paulino conside-

rava esta espécie como particular ao sul do país.

Var. atrigatus, MuLS.— Lamell., 1842, p. 112.

Co-íYícíííres-.— Manchas dos elytros em numero superior

ao normal e muitas vexes dilatadas.

Não encontrámos nunca esta variedade cm Portugal,

mas é possível que exista.

Var. variaUUs, IMuLS. — Lamell., 1842, p. 112._

Caracteres. — Manchas dos elytros em numero inferior

ao normal.

Tão frequente como a espécie. Encontra-se nas mesmas

localidades.

Yar. intercepta, XoB. (Est. VII, iig. 8).

C;«-acfere.s.— Manchas dos elytros em numero normal,

por vezes dilatadas ; intervallo da primeira para a segunda

estria, preto, pelo menos ao meio, ligando-se com a pri-

meira mancha anterior e posterior, de maneira a formar-se

um X mais ou menos perfeito.
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Mulsant refere-se a e;itíi -líaríieularidadc, mas não consi-

ilf^ra como variodade os exemplarei assim earacteri/ados.

Kncontrámos esta vat-icdadE-,- eoai frequência na Sandi-
11 ha.

Observações.— Uma outra variedade deserila pelo auíor
eitado, ^ar. Ibieolatus^ e caraeterizada por faixas loiígltu-

dinaes pretas sobre as estriai e pelas manelias pouco ap-
parentes o;i indistinctas, não pudemos nunca descobrir em
Portiig'al.

l-'or isso que Mulsant não descreve o O. hirtuf, não
quereria referir-sc no seu trabalbo antes a esta espécie,

confundindo-a numa var. do malcií- H. d'Orbigny refere-sc

de passagem a esta variedade. Acloque, na Faiaut de
Françccj, cita e ate i-igura a espécie (p. 259).

l>a (Juarda possuímos ainda uma variedade indixidual
curiosa. O nosso exemplar mede apenas 5,5 mill. : a ca-

beça e o prothorax são glabros ; os ejytros. testaceo aver-
melhado, glabros, as manchas jjouco distincías reduzidas a

pequenos pontos. Pel;i forma da lamina do vcríex pareee-
nos um macho, rcpre.-:entando ao mesmo tempo a var. ir

a que se refere Mulsant na seg-nnda edição do seu traba>

lho sobre os Scaralteidcos flSTl).

Vtstr/.binçào [jeog /•(.']Jaca. — Portug-al, Espanha, Franca,
^íarroeos, Are-elia c Tunisia.

Onthopliagus hirtus, III.

[F.iit. VI, lig. -i e if)

OitUta-]>ha.tiitf! Jnrfns. ~ll].^ Míígíiz. f. Jusekt., 1803, vo!. u, p. 203^
P. de Oiíveií-íJ, Cat. Coíeopt. Port,, p. lUt), &p. Ol^õ ; H. d'Orb.,
Outh., «Abeiílo, 1898, pp. 187 e 241.

Caractei-ds geraex.— (^)mprimento (5,5 a 8,5 miíl. Cã-
l_)eea e prothoi'ax preto esverdeado ou acobn^ado, piibe:i-

centes c coberto de pontuações salifutcs. Elytros t<_'SÍaci:'o.í.

com traços pretos ao meio sobre as estj^Jas, por vezes li-

j^;aí.ii>s eniri' si nas extrcímidades.

Z>e.s-c?7V(7o : -^í^bvpistoma. semicircular, lai^ií-o, antt;rior-

mentc sulcado, com as margens llgciranj-nte lovantadasj

crivado de pontuações obliquas e profuncbis, ciliado
; su-
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tui-a frontal apparcutc, curviiiiu^a ;
fronte, prokingaiidose

sobi-íí o vcrtex numa .saliência cónica o terminando em

ponta corniforme : olhos pouco salientes superiormtiiitc

:

antennas e pcca.s bocacri pretas ou preto iigeiramexite

a^-|'rmelhado ;
clava cinzento escuro. Proíhorax proporcio-

nal, pouco convexo superiormente: pubcscente,^ cihado.

eoborto de pontuações obliquas (! salientes; regiào ante-

i'ior inclinada obliquauKnitt; sobre o vertex
;
marg-era an-

terior largamente sulcada : ângulos anteriores pouco sa-

lientes ; margens lateraes algum tanto .sinuosas; margem

posterior tvarviliica formando um ligeiro angulo com o

vértice dirigido sobre a sutura interna dos elytros. Ely-

tros testaceos, margem interna e sui)crior, preta :
estrias

dLsíinctas, cobertas por um traço preto e com uma serie

regalar de pinituaçocs piligcras do cada lado, muitas ve-

ies ainda cobertas pela côr preta; em geral um ponto

preto sobre o angulo luimcral. Fíunures anteriores dilata-

dos na base, cobertos de pêlos fulvos, tíbias anteriore.-

fortemcntí! denteadas, crenadas e i-i liadas, o esporão t(!r-

miiial mai.s siiliente que o ultimo dente da extrítmidad«3

:

tarsu^ delgados e avermelhados. Fémures intermédios an-

teriormente dilatados, cobíndos de pontuações piligcras;

tíbias curtasj fortemente dilatadas para a extremidade

que é ciliada, í.:on:i ;-ries longitudinacs de pon.tuações pi-

iigera^s, e terminando por dois ei^porõcs muito design ae.s

;

tar,sos longos, ciliadofi, formados por articuJos subtriíuigu-

lares semclbantes, exeopto o primeiro que é subparallelo

e do comprimento aproximadamente dos ires seguintes

reunidos, c o ultimo subcylindrico, alongado e eurvo. Fé-

mures posteriores dilatados no lercí) anterior, apresen-

tando poucas pontuações piligcras ; regiões inferiores do

corpo preto acobreado, as differentes peças thoracicas co-

l)ertas de pontuações piligcras bastantt^ profundas, se-

gmentos abdominacs marcados lambem por uma serie

d'essas pontuações, regular o parallela á margem anterior

de cada um d'elles. Pygidio ogival marcado com pontua-

ções piligcras desiguaes.

? Epistoma mais alongado c mais profundamente sulca-

do ; sutura frontal saliente, curvilínea; vertex marcadc

por uma lamina transvei-sal inerme, rectilínea e bastante:

saliente.

Distribuição choro<jyaplaca. Azambuja e Celorico, se-

gundo o Dr. Paulino de Oliveira. tSourc ! Rediniia e Bus-

saco ! onde é pouco commum.
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Var. infascata, XOB. (Est. Vil, fig. 9).
Caracteres. -^ As faixas pretas que recobrem as estrias

reunidas totalmente ou em parte, furmando uma mancha
-sobre o disco.

Bussaco

!

Var. conjugata, Noií. (Est. VI, fig-. 6).
CaracteTe.s.~Aii faixas pretas que recobrem as esfrias

unidas duas a duas pelas extremidades.
Soure e Saudinha!

Olaervação. — Esta espécie distingue -se á primeira ^ãsta
de todos os outros Outhophag-os pelos traços pretos que
recobrem as estrias dos elytros.

A var. lineolatus^ Mulsant, do O. lemur distingue-se
(•ompletameut(>. d'esta espécie, c nem mesmo se pode consi-
derar como um typo de passagem, porque as manchas pre-
tas dos elvtros encoutram-se nos intervallos c não sobre
as estrias. Alem d'isso, a ponta corniforme do verícx é
diíferente nas duas espécies.

O O. hirtus parece-nos uma espécie pouco commum
tm Portugal, mas dispersa por todo o país.
H. d'Orbi_gnv r^fere-se ainda a uma variedade de Reit-

ter,_ var. hirttãus, de que não temos conhecimento. Esta
variedade é caracterizada pelos elytros uni(;olores, yem tra-
ços pretos, pelo que pudemos deprehender do trabalho do
autor citado.

Distribuição geograpUcn.—VoYiu^iú, Espanha, Málaga,
Marrocos: Tanger.

Onthophagus fm-catus, (Fabr. *)

(Ksf. V, fig. 10 e 11 ^' Çj

'xirahatusfureatus.— YAhi'., Spee. Insect., 1781, t. i, p. 30 sp 134
{$); Fabr., Ent. Syst., t. i, p, 60, sp. 198; Gmelin., Syst. Nat
t. I parte ;iv p. 1544, sp. 169 (3--

ç) ; Oliveira, Ent., t. j, n.o 3
p. Io0,sp. 182, pi. 8, fig. 61, a, b, c!

'
>

• ^,

^'f^7?''^'fí?''??^"^
- ;-'it'--, Hi.^^t. Nat., t. X, p. 11; Muls., Lamcll,,

1842, p. 149; Lrioh Nat. Ins. Deuth., t. ni, p. 778, 12; Muls. etRey Lame I 3^/1, P- 95; P. de Oliveira, Cat. Coleopt. Port.,
p. IfaO, sp. 928; H. d'Orb., Outh., c<Abcill.'«, 3S98, pp. 1G8 e 23G.

Carav.tereíi ^^tíra^í,?.— Comprimento 3,õ a õ,õ mill. Região
superior do corpo preto vinoso, pouco brilhante ; epistoma

1 Svíionymia: Scarahaeus vitulus, Laicli. '? 1781; Scarahaeus
fqnalis, Fald.

Sca
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anteriormente sulcado ; vertex bi- ou tricorneo {$) ou la-

melloso
(j) ;

protliorax crivado de fortes pontuações salien-

tes e piligeras; elytros com a extremidade posterior aver-

melhada; estrias bem distinctas e ladeadas de pontuações
piiig'eras.

Descrição.— {$) Epistoma um tanto alongado, como
que encetado anteriormente e sulcado, rebordado e cilia-

do
;
glabro ou coberto de pêlos curtos, amarellos • pontua-

ções obliquas e profundas, abundantes; sutura frontal

perfeitamente distincta; espaço frontal saliente, transver-

salmente concavo ; vertex tricorneo : duas pontas lateraes

attingindo ou mesmo excedendo a altura do prothorax,

direitas, quasi perpendiculares á superfície superior da ca-

beça, e um pequeno tubérculo intermédio anterior e pouco
recurvado para a frente. Estes prolong-amentos sao pre-

tos, bastante brilhantes, e os lateraes guarnecidos pela

face externa c interna de pêlos amarellados ; olhos pouco
distinctos superiormente; antennas e peças boea',;s pre-

tas, um pouco avermelhadas ; clava avermelhada. Pro-

thorax crivado de pontuações pilig-cras, obliquas e salien-

tes, anteriormente encetado, bastante convexo, ciliado;

marg-em anterior larga e profundamente sulcada ; ângulos
anterioi-es um pouco salientes e divergentes ; margens la-

teraes curvilíneas e finamente rebordadas; margem poste-

rior curviliuea subogival. Elytros curtos, posteriormente

arredondados, dilatados no terço superior, marcados ])or

estrias pouco pontuadas e pouco profundas, mas os inter-

vallos salientes, e com duas series regulares de pontua-

ções parallelas ás estrias, extremidade posterior e em
muitos casos o angulo suturai avermelhado. Fémures an-

teriores pouco dilatados na base, com pontuações pili-

geras dispersas
;

íibias denteadas e crenadas
; tarsos líli-

formes, avermelhados. Fémures intermédios um pouco
dilatados ao meio, fusiformes, com algumas pontuações
piligcras; tibias pouco espinhosas, dilatadas e ciliadas na
extremidade, o esporão mais curto, notavelmente curvo,

tarsos longos, o primeiro articulo subparallelo, os três se-

guintes triangulares, terminal um pouco alongado, curvo
3 ligeiramente dilatado na extremidade. Fémures poste-

riores um pouco dilatados ao meio,' fusiformes, pontuações
piligeras raras e dispersas irregularmente ; tibias crena-

das, ciliadas na extremidade, esporão terminal longo e

muito ligeiramente curvo. Tarsos semeJliantes aos dos

:nembros intermédios, ciliados sobre o lado interno. Re-
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i;lm iaferlor do coi-po preto, brilhante : pecas tlioracicas^
coDi pontuações piligeras pouco profundas/ Pjn-idio d^-s-
proporcionalmente desenvolvido, crivado de pontuações pi-
ligeras pouco profundas.

? Episíoma semieircnlarj íateralmento dilatado, profun-
damente sulcado, formando de cada lado do clianfro como
que um pequeno dente on ponta saliente c divergente. Su-
tura trontal saliente, curvilinea, sutura do vertex Jamellosa,
saliente, subrectdmea superiormente. Protliorax normal'
convexo. '

Distríòuimo choro(jrajjkica.— EBtíi espécie, seo-undo o
Vr. iaulmo, é própria do norte do país. Os exemplares
mais do sul que possuímos são provenientes de Honre-
Oorreia de Barros não a cita como fazendo parte da fauna
transmontana.

\^ar. $ lidmf.<ihts, xMuls. -^ Lamell., 1842, p. 140.
Cametere^.— Jjíimmd. do vertex sulcada ao meio o com

as pontas lateracs redu/ddas a dois pequenos tubérculos
feoure! e Saudinha!

Yar. $ fomm?:,^<3ívMuLS.— Lamoll., p. 140.
aírcírfem.— Lamina dn vertex horizontal ou liffoira-

mente curva e terminando dos lados por duas pequena^^
pontas agudas. ^ ^

Soure! e Sandinha!

Var. rubellas, StuLS.— Lamell., 1842, i). 141 C^ tuíM-
]>ennis, Roií).

Caracteres .^'eme.?.— Parte superior do corpo, ou pele
menos os elytros, avermelhados.

Gêrez (P. de Oliveira). Guarda! Soure! g Saudinha!

05s«T(rçí/o.-3ru!saEt descreve ainda duas variedades-
hicormdm, que a nosso ver se confimde com hidentatus, e
a djigmer, semelhaiite á Imninigêv.

D'cstas variedades as que achamos mais caracíeriítieas
.sio a lamiuigcr, no caso em que a lamina do vertex chega
a mostrar-se completamente inerme, distinguindo m sexos
apenas pela sutura frontal, meno.s saliente dos machos e
a var. ruhdUs, em que os clvtrD.s tomam uma côr aver-
melhada perfeitamente distincía, e que differe completa-
mente do typo da espécie.

_
<y.ualquer d'estas variedades s<ão communs nas localidade^

mdicadas, c mesmo os outros typos que viiiios de mcncioDar
cncontram-so frequentemente de eommum com a espécie
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Distrifmúião f/efifjr'i.j)hica.— Portugal, Espanha, França,

Allaniaiiha, Áustria, Itália, Servia, lielgrado, Crinifiã;

("Trccia, Creta, Asía Menor, Cáucaso, Syria, Mesopotâmia

o Arábia (scg-undo H. d'Orb.)

Geu. Oiiiticelíiis, Seiív.

Scarahaeus. -Linii., Sy^t. Míit. t. i, parte iv, p. 1537.

Atfíu nus. — Pabr., Spoe. Ins., t. ir. app., p. 49;'í.

SúavahÁ. — m\v., Eiit., 1879, t. i, n.« ,'3, pp. 1, 70, 74.

Ontli.opJiagu^. — Latreille, Hiít. Níit., t. .\, p. 108.

Oiiiticelhis, ZiEcL. — Muls., Lamell., 18i2, p. ;3õ ; Lacord , Gcu. lu-

sect., 180(3, t. nr, p. 110; J. du Vai, Qen. Ibt., t. iir, parte i, p. 22,

pi. 4, fíff. 17; Muls. et Kcy. Lamell., 1871, p. 133: M. Girard,

Ent., 1873, t. I, p. 418; II. d'Orb., Onth., «Abeiile», 1898, pp. 127,

225 c 249.

C<iTact(-r('H.— Coi'po ol)lon;^'o subparallelogTamnúfo. Epis-

toma formando um meio octog-ono regular ou um tanto

sinuoso; olhos em parte e dcsig-ualmente interceptados;

antennas formadas por oito artículos apparcntes ; clava

subangidar. com o seg-undo articulo apparenti.- : ultimo ar-

ticulo dos palpo.s maxillares subfiliforme c do comprimento

dos dois precedentes reunidos ; terceiro artiealo dos pal-

pes kbiacs imperceptível, o segiuido maior o mais espesso

que o primeiro.

Prothorax pontuado, volumoso, con^'exo, anteriormente

dilatado, quasi (drcular, formando apro-simadamonte me-

tade do comprimcntíi do eos-po, oom a marg^em anterior

larg-amente sulcada, as latcracs formando um angulo ob-

tuso sobre a marg-em posterior, que fornia ig-ualmente um
angulo aberto cujo vértice corresponde á sutura mediana

dos elytros : de cada lado nota-sc ainda uma pequena de-

pressão, mais ou menos profunda e correspondente ao

vértice dos ângulos formados pelas margens lateraes. Es-

cutelo pequeno, visivel. El^^íros curtos, superiormente pla-

nos, estriados, posíeriormente arredondados, com os ân-

gulos salientes. Tibias anteriores bastante longas, curvas,

denteadas, terminando por um esporão um tanto curvo e

providas de tarsos filiformes ; intermédias e posteriores

mcdioeres, bastante dilatadas para a extremidade o, pro-

vidos de pêlos es})inhosos. Tarsos quasi do comprimento

das tibias e ciliados, o primeiro articulo notavelmente

alongado. Abdómen convexo. Pygidio subeordiforme.

? As difí'erenças sexuaes exteriores variam neste gé-

nero ; comtudo, em regra, as fêmeas apresentam as tíbias

anteriores mais curtas e lai'gas, c o epistoma dtíS})rovÍdo

de creuas transversaes anteriores.
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Ohservaçdes.— J^ntre este género e o precedente existe
uma grande semelhança como se pode ver pela descrição
que vimos de fazer. Comtudo os Onitieeilos disting-uem-se

à primeira vista e sem diíiicaldadc dos Onthophag-os, sobre-
tudo tratando-se das nossas espécies, em que o corpo
along-ado com os lados parallelos apresenta um typo já
por si diverso d'aquellc que caracteriza as espécies que
vimos de descrever. O grande desenvolvimento do protlio-

rax, e finalmente as antennas de oito artículos e o proes-
terno saliente pela parte posterior das ancíis anteriores,

são ainda caracteres particulares d'este género.
Comtudo, as espécies de que vamos tratar, ou pelo seu

caracter particular ou porque realmente reúnem em si

muitos caracteres communs não só aos Onthophagos como
a vários outros géneros, não teem ainda uma posição hem
definida na familia a que pertencem, considerando-as uns
autores antes dos Onthophagos e próximos dos Onitis, aos
quaes na realidade se assemelham, outros no fim do grupo
e fazendo assim a passagem para os Aphodidios.
A denominação de Ordticellos não é mais do que um de-

minutivo do genei-o Onitis.

Disiribuição gcoíf-rajihiea. — Este género eucontra-se
representado na Europa, Ásia, Africa e ainda em Cuba,
pelo OnfÂophagos (JiSiends, Cart., considerado como um
Onitieeilos.

Oniticellus fiavipes (Liníí.)

(>:st. \l, flg. 7 e 9)

Scarahcmis fiavipes, L.— G-mplin, Syst. Nat., 1,4, p. Iõõ7, 238; Fabr.,
Spec. Ins., t. II, app,, p. 495 ; Oliv., Ent., 1. 1, n.° 3, p. 169, sp. 210,
pi. 7, fig. 54.

Onitis flavipes. — Illig., Mag . t. i, p. 319.
ÚrUhojjhagus flavÍ2KS. — Latr

, Hi&t. Nat., t. x, p. 109.
Oniticellus Jlai-ipe.s, F.ujk. — Mnis , Latnell., 1842, p. 99 ; Erieh., Nat.

Ias. Deut, t. ni, p. 782; Miils. et Rev, Lamell., p. 187J: P. de
Oliveira, Cat. Coítopt. Port., p. 161, sp. 933: H. d'Orb., Onth.,
..AbeiUc., 1898, pp. 225 e 249 «.

Caracteres geraes.— Comprimento 7 a 10 mill. Epistoma
formando meio octogono com os lados ligeiramente sinuo-

sos ; cabeça com rcliexos cúpricos mais ou menos distinc-

tos; prothorax volumoso, finamente pontuado, amarellado,

i

1 Synonymia: Scarahams thoracocircularis, \-,íát\\.: Bousicr fmi-
vt, Geoffr.; Copristhoracocircularis, Scrib.; OiúHcellus ftavipes, Guer.
(seg. Mills., 1^12).
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com o disco por vezes escuro ou esverdeado ;
elytros sub-

parallelos e ang-ulares, superiormente planos, amarellados.

com manchas lineares escuras e alguns pontos branquea-

dos, dispostos em curva do meio da sutura interna sobre

o meio da base e com um ponto esverdeado próximo da

base. Kegião inferior do corpo e membros, amarellados.

mais ou menos escuros.

I)escric(io. — $ Epistoma bronzeado, formando mais ou

menos regularmente metade de um octogono, rebordado,

sobretudo nas três faces superiores; este rebordo preto e

seguido posteriormente de uma crena curvilinca, algum

tanto sinuosa e saliente ; fronte subconcava, finamente

pontuada, vertex saliente em toda a largura, formando

uma espécie de crena, extinguindo-se sobre os lados da

fronte; olhos pouco apparentes superiormente, antennas e

peças bocaes, tesíaceas. Prcthorax notavelmente volumoso^

com o disco pouco convexo, lados e sobretudo a parte an-

terior dilatada, testaceo, noutros casos amarellado claro

ou com reflexos esverdeados e hnaraente pontuado ; mar-

gem anterior preta, larga e profundamente sulcada; ângu-

los anteriores pouco salientes, como que convergentes;

margens lateraes ligeiramente curvas ou subsinuosas, for-

mando um largo angulo sobre a margem posterior c fina-

mente rebordadas; mai-gem posterior preta, formando um
angulo perfeitamente distincto, cujo vértice corresponde a

um sulco mediano, longitudinal e mais ou menos pronun-

ciado no disco do prothorax. Escutelo pequeníssimo, lau-

ceolado. Elytros muito mais estreitos do que o prothorax,

subparallelõs e um tanto angulosos, superiorm.ente planos;

estrias profundamente sidcadas, angidos anteriores salien-

tes, manchas escuras, alongadas, outras mais pequenas

brancas e dispostas em curva do meio da sutura interna

sobre o meio da base, por vezes pouco distinctas. Fému-

res anteriores dilatados na base, um pouco deprimidos,

com finas pontuações piligeras ; tibias testaceas bastante

longas, um pouco curvas, denteadas, crenadas e ciliadas

;

esporão terminal maior que o ultimo dente da extremida-

de; tarsos filiformes, testaceos ; dentes e lado interno das

tibias, pretos. Fémures intermédios curtos, dilatados ao

meio, finamente pontuados, testaceos; tibias curtas, espi-

nhosas sobre o lado externo, um pouco dilatadas para a

extremidade, que é escura; esporões terminaes pretos,

muito desiguaes; tarsos longos, subfiliformes, o primeiro

articulo consideravelmente mais largo que os seguintes.
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Fémures posteriores bastante long-os c dilatados ao meio,

ligeiramente pontuados, tibias c tarsos semelhantes aos in-

termédios. Região infe;rii>r do eorpo testacca: })eças tliora-

<'ieas mais ou menos reg-ulamieníc manchadas de preto ;

segmentos ahdominacs listradtís de e^euro
j

pygidio pe-

queno em triangulo curviiineo. tostaceo, com uma pequena
mas profunda fossa ao meio, com poutiiagòes piligeras sa-

lientes.

? Epistoma simieircular, um pouco alongado: cantJn'-'^ sa-

lientes; rebordo anterior do epistoma muito pouco salien-

te, sutura frontal nulla, aprcseníando-se a fi*ontc e o ver-

tex num único ])lano um tanto sinuoso ; tibias anteriores

mais largas, sobretudo na extremidade.

DÍHtrihuíção (:líoro(jraplt.i.ca. — Xortc do país iV. de Oli-

veira), Sabrosa (C. de Barros), Saudinha! Soure! Mata
das Virtudes (Azambuja)! arredores de Lisboa! Algarve!

\íu. fidvkolls, MuLS.— Lamell., 1842, p. 100.

Caracter. — Prothorax fulvo ou testaceo, claro sobre o

disco, com ligeiros reflexos metaliieos.

Soure I

\sx. fdvijMruH, MULS.— Lamell, 1H42, ]j. 100.

Ca.ract<'.ri'í<.— Eiytros amarello claro, com nianclias aloji-

gadas escuras.

Soure !

A''ar. riúntda^ ^OB.
Oaractcrfs.— 7 a 7,5 mill. Cabeça côr de castanha, com

os lados e cantos fulvos; prothorax regular, nao dilatado,

nem dos lados nem anteriormente; disco escuro, sem reíh;-

xos metaliico.'; ; eiytros escuros, com as maneJias claras

unidas.

Soure

!

Ohservaqões. — O epistoma api'esen!a-sc muitas vezes

manchado regidarmente de j)reto ou preto esverdeado, de

forma que os lados ou canthus e o centro da fronte sào

amarcUos ou fulvos. O prothorax varia também considera-

velmente de colorido. O disco escuro, de uma côr definida

na maior parte dos indivíduos que pudemos ol)servar, a})-

parece verde metaliico noutros, e ainda quasi da côr das

margens, isto é, testaceo claro noutros. Por sua vez os

eiytros variam muitissimo, apresentando-se em muitos

exemplares as manchas escuras e as brancas muito dis-

tlnctas, noutros confusos e até mesmo indistinctos.
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Nos exemplares bom conservados os d^seunos do prc-

thorax são reg-iilares e distinetos, como que uma mauclia

lanceolada ao meio e duas outras uniformes limitando o

disco. Mas parece-mc que esta espécie, apodrecendo com
uma grande facilidade, se altera c forma por este motivo

a variedade quasi infinita de typos que se obscu-vam assim.

A var. minuta, que descrevemos, parccc-nos distincta-

mente caracterizada pela forma do prothorax, reí^-ular-

niente curvo na linha long-itudinaL, o que não sucoede com
o typo da espécie, em que a mar^'em anterior c dilatada

e saliente como os lados.

.Distribuição (jeofjrapliica. — Europa meridional, Argélia

e Tunísia, Siria, Ásia Menor, Cáucaso, Turquestan.

Oniticellus pallipes (Faiír.)

(Kst. Y(, fig. 10)

Scarabaeits paUtpes. — Fabr , Bpec, Tiis., 1. 1, pp. 33, 153-, ^tant. Ins.,

t. I, pp. 17, 174; Ent. Sysí., í. i, pp. (58, 228.

0/iilis pallipes.— IH., M^íias . t. i, p. 311).

Oíifh-íphaqns paUipcs.— Fabr.. Mlllsíkll^ Lauicl!., p. í)6 ; ^íulsant e

Eey, Latmll., 1871, p. iSo ; H. d'Orb., Outh., «Abeille», l,s9H.

]>p. 227 o 250.

Caracteres çjcrae^. - (.^omprimento 9,5 a 11 mill. Kpis-

toma sinuoso, largo, com os rantJuit> angulosos c salientes,

oôr testacea, com reflexos mais ou menos distíjictns aco-

breados e esv<.u-deados ; sutura frontal saliente c formando

um angulo com o vértice, dirigido para a frente ( S) ou di-

reita e transversal, com nm pequeno tubérculo ao meio:

prothorax globoso, subesferico, testaceo, com manchas
escuras e quatro pontos : preto metallico ou bronz-cado sr>-

brc o disco. Elytros testac(;os, com manchas escuras mais

ou menos distinctas nos intervallos das estrias, c uma se-

rie de pontuações alongadas e quasi brancas, p(jr vezes

pouco distinctas, e partindo em curva do meio da sutura

interna sobre a base.

Descrição.— c^ Epistoma sinuoso, largo, grossoií-amente

rebordado e pontuado: canthas angulosos e salientes, ci-

liados e pontuados; fronte marcada anteriormente por um.:i

crena curviliuea saliente, preta, brilhante, seguida poste-

riormente de uma sutura em angulo e com o vértice diri-

gido para a frente e as extremidades salientes ; espaço

1 Este cavactcu" api-es?nta-sc miàtas vezes pouco indisíin.to.
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efrontal pontuado; vertex saliente, formando uma especi

de crena curva que limita posteriormente a cabeça ; olhos

bastante apparentes pela parte superior ; antenuas e peças

bocaes testaceas, a extremidade dos palpos maxiilares mais

escura. Prothorax volumoso, g-labro, ligeiramente ciliado,

com pontuações irregulares dispersas bastante profundas,

finamente rebordado á frente e dos lados; margem an-

terior larga e profundamente sulcada, ângulos pouco sa-

lientes; margens lateraes sinuosas, formando um angulo

obtuso sobre a margem posterior; margem posterior for-

mando um angulo curvilíneo pouco sensivel mas com o

vértice saliente e correspondente ao esciitclo ; de cada

lado, próximo do angulo formado pelas margens lateraes.

notasse ainda uma depressão profunda e sobre o disco

vestigios de um sulco longitudinal. Escutelo pequeno,

triangular, alongado. Elytros subparallelos, planos supe-

riormente, marcados com estrias bastante profundas, inter-

vallos salientes, com pontuações piligeras pouco distinctas,

manchas irregulares escuras e outras mais ou menos dis-

tinctas quasi brancas, formando uma espécie de faixa cur-

vilínea e transversal partindo do meio da sutura interna

sobre a base ^. Fémures anteriores notavelmente dilatados

na base; tibias anteriormente dilatadas, denteadas, fina-

mente crcnadas, testaceas, os dentes lateraes externos

pretos, bem como o esporão terminal; tarsos curtos fili-

formes, testacco, escuro. Fémures intermédios curtos, di-

latados no meio, muitodigeiramente pontuados; tibias cur-

tas, espinhosas sobre o bordo externo, testaceas, dilatadas

e cibadas para a extremidade; esporões tcrminaes quasi

pretos, tarsos alongados, artículos ciliados pelo bordo in-

terno, escuros, brilhantes, um pouco metallicos ; o pri-

meiro notavelmente longo, subparallelo, os três seguintes

triangulares, mais ou menos alongadas e em escala, o ul-

timo subcylindrico, alongado e ligeiramente curvo. Fému-

res posteriores bastante longos, dilatados sobre o terço

anterior, testaceos, claro.?, com um ponto desvanecido es-

curo próximo da extremidade, pontuações piligeras pouco

distinctas, tibias e tarsos semelhantes aos intermédios.

Kegiao inferior do corpo testaceo, com manchas escuras

mais ou menos metallicas e brilhantes ; metaesterno fina-

mente pontuado, protoesterno notavelmente ciliado sobre

o bordo posterior, sinuoso e finamente pontuado anterior-

mente ; segmentos abdominaes com faixas transversaes

escuras. Pygidio ogival, testaceo, com um ponto preto

saliente ao centro.
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Ç Gi-ena anterior do epistoma nuUa, sutura frontal di-

reita e transversal, com um pequeno tubérculo corniformt;

ao meio, ou comprimida na parte superior; tibias anterio-

res mais largas.

.Distribuição chorogrcq^hica.^lLstsi espécie foi encontrada

pela primei^ra vez em Portugal pelo douto coleopterolo-

gista J. M. Correia de Barros, em Barca de Alva; depois

encontrámos um outro exemplar na Azam])uja, que repre-

senta a variedade seguinte de Mulsant.

Var. svMeletus, MuLS. — Lamell., 1842, p._ 9G.
_

Caracteres.— Manchas claras dos elvtros indistinctas.

Azambuja

!

Observações.— Esta. espécie distingue-se facilmente da

precedente'pela forma do epistoma e pelas manchas do pro-

thorax, que alem d''isso é mais convexo e mais fortemente

pontuado.

() exemplar que possuímos da Azambuja, encontrámo-lo,

de comraum com o OniUeeUiis flavipes^ nos terrenos da

^[ata das Virtudes.

Distribuição fjôogra2yhica.— Fortngãl, Espanha, Franca

meridional, ' ItaÍia,' Sicilia, Syria, Mesopotâmia, Cáucaso,

Rússia meridional, Turquestan, Bocaria e. Coromandcl (H.

d'Orb.).

Gen. Civcíobiiis, Tiiojis.

Gaccobíus.— G. G. Thomson, Skíuid. Coleopt., 1859, t. i, p. 80 {seg-.

d'Orb.)í Muls. et Eey, Lamell , 1871, p. 75-, H. cUOrb., Ontb.,

«Abeille.., 1898,- pp. 126, 127.

Caracteres.— Cov^o ovalar, espesso. Tegumento nota-

velmente brilhante. Epistoma semicircular, mais ou me-

nos sulcado á frente, olhos interceptados, pouco apparen-

tes superiormente; antennas formadas por oito artículos

apparentes i clava globosa, com o segundo articulo appa-

rente; ultimo articulo dos palpos labiaes visivel. Protho-

rax volumoso, curto e largo, convexo, mais ou menos

sinuoso á frente, tendo de cada lado, nos ângulos anterio-

res, um sulco profundo e, em muitos casos, duas estreitas

crenas, partindo d'esse angulo uma em linha sinuosa so-

bre o lado externo das ancas anteriores, e a outra, quando

exista, situada próximo do bordo lateral e distincta, sobre-

tudo de perfil; pela parte superior, sobre o bordo posterior,

não se encontram vestígios de qualquer sulco ; bordo an-



154

terior larga e profundamente sulcado ; bordos lateracs for-

mando ang-ulo obtuso sobre o bordo posterior, e de cada

lado próximo do vértice d'esse angulo uma pequena de-

pressão. Escutelo nuUo. Elytros da largura do abdómen,

arredondados dos lados, subplanos, inferiormente depnmi-

dos pela parte posterior. Tibias anteriores curtas, forte-

mente denteadas, extremidade formando uma hnha recta

sobre a ponta do iiltimo dente anterior; tarsos filiformes.

Tibias intermédias e posteriores curtas, providas de pelos,

espinhosas sobre o bordo externo, dilatadas para a extre-

midade, as intermédias com dois esporões termmaes mais

ou menos desiguaes e as posteriores com um unico. Tar-

sos longos, ciUados; abdómen espesso. Pygidio cortado na

base por uma crena pouco saliente, e seguindo a Unha la-

teral do a])domcn.

? As fêmeas distinguem-se especialmente peia forma cLos

esporões termiuaes das tibias anteriores, e suturas íron-

taes e do vertex.

06.s-6VfacÕ6s.— As espécies d'este género formam nma

passagem 'perfeitamente regular entre os Copris, Jniòas

e Onitis e os Onthophagos. Por este motivo coUoeámo-las,

conforme d'Orbigny, antes d'este género, e não no fim

conforme íleiter indica no seu catalogo.

Nos seus hábitos e regime a espécie que existe em Por-

tugal pelo menos é perfeitamente semelhante aos Ontho^

phagos, com os quaes vive de commum.

JHstríbmção geoçjrap}iica.—E.mo^3^, Ásia Menor c norte

da Africa.

Gaccobius Schreberi (L.)

(Est. I, At'- 12)

Scamlaeus Schreheri, L,.N.-Gmelln, Syst.
^^^f^ /'^fiff^V

^/^
i^^abr, Syst. Ent., p. ^0 ; Spcc. Ins t i,_pix 33, lol; Mnnt t i,

PP 17, 172 , Eiit. 8yst, t. i, pp. 68, "220; Ohv., Lnt, t. i, n.« o,

pp. 173, 214. pi. 19, l 176 a, $; h (ainpl.).

Oulhophcujus Sohrehcri, Latr.-HisL ^at t. x p- 110 3^^Ms.,La

mell, 1842, p. 143 ;
Ericl^s., Naturg. de Tns, I^e^í^^l^,'

Vs í/t „
'

sp 14 J du Vai., Gen. des Coleopt. d'Europe, lbo9-lbW), t, m,

P de Oliv., C^.t. Coleopt. Port., p. 157, sp. 909 \
H. d Oib., Onth.,

«Àbeille», 1898, p. 128.

CaA-acteres gcraes. — Comprimento 5 a 7 mill. Tegu-

mento brilhante, glabro. Corpo ovalar: cabeça e proího-



155

rax pretOj finamente pontuados; epistoma semifirculai-,

mais ou menos profundamente sulcado á frente: sutura

frontal saliente. Èlytros pretos com quatro manchas encar-

nadas, duas anteriores, próximas dos ângulos externos, e

duas posteriores ; estrias pontuadas. Região inferior do corpo

preto, mais ou menos avermelhado, fémures, pelo menos os

intermédios e posteriores, fulvos ou avermelhados.

JJcsrrição : $.— Kpistoma largo, semicircular, anterior-

mente sulcado, hnamente pontuado e ciliado, com o bordo

levantado; canthtis sahentes, subrectilineos; sutura frontal

saliente, curvilínea, attingindo quasi os lados do epistoma;

espaço frontal finamente pontuado; vortex limitado por uma

larga crena curvilínea inerme; olhos pouco apparentes pela

parte superior; antennas e peças hocaes avermelhadas;

clava preto acinzentado. Prothorax preto, notavelmente

brilhante, finamente pontuado, glabro, convexo, sinuoso

anteriormente, com quatro protuberâncias pouco appa-

rentes, o bordo anterior larga e profundamente sulcado;

ângulos anteriores quasi rectos ; bordos lateraes snbsinuo-

sos, finamente rebordados, formando angulo obtu.50 sol)re

o bordo posterior: bordo posterior formando igualmente

um angulo obtuso, mas curvilíneo e bastante sensível. Èly-

tros curtos, preto brilhante, glabros, com as estrias fina-

mente pontuadas, intervallos lisos, lados arredondados,

parto superior suljplana, quatro manchas encarnadas, duas

anteriores, mais on menos ao meio do bordo anterior, at-

tingindo o angulo humeral e de forma angulosa, e duas

posteriores, attingindo quasi a sutura interna. Fémures

anteriores curtos, espessos, ciliados, preto avermelliado,

pontuados; tibias cúrias, um pouco curvas, os três dentes

anteriores, sobretudo, salientes; esporão terminal, subpa-

rallelo, mais ou menos truncado na extremidade e um pouco

curvo; tarsos curtos fiUformes. Fémures intermédios cur-

tos, dilatados, finamente pontuados, vermelho ferruginoso;

tibias curtas, da côr dos fémures, ciliadas e dilatadas para

a extremidade; bordo externo com quatro feixes de pêlos

espinhosos; tarsos mais compridos que as tibias, ciliados,

o primeiro articulo alongado, subparallelo, os três seguin-

tes triangulares em escala, o ultimo subcylindrico, ligeira-

mente curvo. Fémures posteriores regulares, dilatados ao

meio : tibias e tarsos semelhantes na forma aos intermé-

dios e da mesma côr. líegião inferior do corpo, preto bri-

lhante ; peças thoracicas pontuadas, glabras; segmentos

abdominaes pontuados: pygid'o convexo, ogival, pontuado.
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? Protuberâncias anteriores do protliorax menos salien-

tes, por vezes mesmo quasi imperceptíveis; esporão termi-

nal das tibias antei-iores terminando em ponta obtusa.

DistribvÃçõo cJwrogrcqy/iica. — P. de Oliveira considera

esta espécie como disseminada por todo o país. Correia de

Barros nota a sua existência no concelho de Sabrosa; pela

nossa parte pudemos observar exemplares do concelho de

Goos, Soure e no Pinhal Novo.

Var. ? indi^-tinctus, Muls.— Lamelí., 1842, p. J44.

Caractere^.-— Prothorax convexo, inclinado para a frente^

sem sulcos nem protuberâncias.

Soure ! Pinhal Novo !

Var. á ? ohscurus, MuLS.— Lamell., 1842, p. 144.

Caracteres.— Manchas dos elytros quasi indistinctas.

Soure !

Var. á ? hhnactãatus, MuLS. — Lamell., 1842, p. 144.

Caracteres.— Manchas dos elytros ligadas duas a duas,

formando manchas mais ou menos along-adas e estrangu-

ladas ao meio.

Soure! (raro) typo' imperfeito da variedade.

Var. á\?^ rnhripes, MuLS.— Lamell., 1842, p. 144.

Caracteres. — Membros anteriores, ferruginoso averme-

lhado como os intermédios e posteriores.

Soure! Raro nas condições em que se encontra o nosso

exemplar, tendo as manchas dos elytros também de um
vermelho intenso.

Var. S 2 juverãlh, MuLS.— Lamell., 1842, p. 144.

Caracteres.— Corpo e patas, avermelhado escuro ; man-

chas dos elytros fulvas e poucn distinctas.

Não encontrámos nenhvim typo bem perfeito d'esta va-

riedade.

Ohservações. — Mulsaut descreve ainda as var. hiden-

teada e mista^ que nos parecem pouco distinctas, atten-

dendo sobretudo á inconstância do caracter de que se uti-

liza este autor para as differenciar.

Esta espécie é extremamente commum nos pontos em
que a encontrámos e naturalmente nas outras regiões do
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país já percorridas pelo professor Paulino de Oliveira e por

(.^orreia de Barros.

Tivemos occasião de observar exemplares do Algarve
lios depósitos do Museu de Coimbra; e numa oollecçao of-

ferecida ao Museu de Lisboa pelo Dr. Paulino encontram-se

exemplares de Bragança e Felgueiras.

Nos seus hábitos e regime, como tivemos já occasião de

fazer notar, assemelham-se aos Oníhophagos.

Distribuição geographica. — Europa: Portugal, Espa-
nha, França, Allemanha, Áustria, Sicilia, Grécia, Syria

;

Ásia Menor, Cáucaso : Pérsia, Turquestan ; Norte de Africa,

Marrocos.





SUPPLEMENTO

Onthophagus maki, var. glalra, Nob.

(Kst. Vil, fig, 10)

T)escrimo:~llQg\âo superior e inferior do corpo, gla-

bras ; caheoa e prothorax, preto ceneico 5
elytros, testaoco

avermelhado
;
pontos pretos quasi impereeptivcis ou im-

perceptíveis, a não ser o liiimeral e o posterior do quinto

intervallo; patas e reí^ião inferior do corpo, preto pouco

brilhante.

Serra da Estrella

!
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Apliodideos 10, 11, 16, 18 e 20.

Aphodini • • 32.

Aphodios lo e 2v).

Aphodius 11 ^ ^1-

apialis, Scarabaeus 144.

arachnoides, Copris ^^
asperatus, var. do Gymn. flagellatus .

.

75, 25 e 31.

assimílis, Scarabaeus ,126.

Ateuchideos 16-

Ateuchides ^O-

Ateucliiiii 5O,20,24e3y.
Ateuclms....... 20,21, 22, 50, 98 e 147.

Âteuchus cicatrieo 58-

flagellatus ''4.

. laticollis 60.

ovatus 112.

pilularius 68.
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Ateucluis puncticolis 55.

sacer 52.

Schaeíiei-i tíõ.

variolosus 56.

alrig-atus, var. do Onth. maki 141, 28 e 46.

basalis, var. do Onth. vacca Vi3.

belisaina Pilularius 81.

Besouro 12.

bicornutus, var. do Onth. fureatus.. .... 146.

bideutatiis, var. do Gymn pilularius. .

.

60, 25 e 36.

bi<ientatiis, var. do Outh. furcatas .... 140, 29 e 46.

bidenteados, var. do Cace. Schreberi... 156.

bimaculatiis, var. do Cace. Schreberi. . ]õ6, 26 c 40.

bisou, Bubas 85, 25 e 38.

bison, Scarabatus 85.

Bolboceros 11, 16, 17 e 19.

bos, var. do Ontli. tauriis 108.

BDSchuaeki, var. do Sis. Schaefteri. ... 65, 24 c 3C.

Boticário de Charneca 52 e 58.

Botrytis tcnella 14.

bovilluíí, var. do Ojith. taurus 103, 27 e 41.

brevicoruifi, var. do Biib. bison 86, 25 e 38.

briiiiiyterus, var. do Bub. bubalus 89, 25 e 3Í).

bubalus, Bubas 87, 25 e 38.

Bubas 83, 11, 16, 20, 21, 2õ, 33
e 38.

Bubas bisou 85, 25 e 38.

Bubas bubalus 87, 25 e 38.

Biitelidus 22.

a
Cíicrobius 153, 11, 25 e 40.

Caccobius Schreberi 154, 25 c 40.

Cantharus 73.

cantharus, Actinophonis 71

.

Cantharus, Oymnopleurus 25, 37 e 72,

capra, var. do Onth. tauru,s 103.

capra, Scarabaeus 103,

capreolus, var. do Ontli. taurus J08.

castaucus, var. do Bub. bison 86, 25 e 38.

castanens, var. do Coprls iuuarls 83, 25 e 38.

castansmoíus, var. do Gymn. pilularius. 70, 25 e 36.

castauouoíus, var. do Onth. taurus. . . . 104, 41 e 27.

Ceionias 15, 21 e 22.

Cetonideos 10, 16, 17, 18. líh 20 e 21.
Chaladcrus 98.

Chiron IG.

Cliironitis í)5, 11, 21, 25 e 39.

Chironitis irroratiis 96, 25 e 39.

Chíroiiilis irroratus, var. lopluis 8íí, 25 e 39.
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eieatricosus, AteucluJS 58.

fieatrieosiis, Bcarabaeus 58, 2i e 35.

Cleoinis punotiventvis H-
dvpeolalus, Gymnopleurus 74.

c<ícno})ita, Onthoplnigus 134, 26, 27, 28 e 45.

eoeiiobitíi, Searabaeiís 13i.
_

coufiisus, var. do Gymn. flagcllatiis . .

.

75, 25 e 37.^

fluujiigatus, var. do Ontli. liirtus ...... 144, 29 e 4G.

eoHspiíiíusculotí, var. do Onth. cocnobita 13(5.

conypurcatus, Scanibaeus 130.

Caprideos 10, 11, 16, 18, 19 e 20.

Coprkles 49.

Coprini 7ÍÍ, 24, 25, 32, 33 e 49.

€«pris n, 12, 15, 16, 17, 20, 21,

22, 25, 33, 37, 70, 89

e98.

Copris arnyutas 118.

aracluioides (3o.

eornigdr 101.

oiiiargiuatas 81.

ííag "llatiis '4.

G eofiVoyi 68.

gibosus 108.

liispamis 78, 25 e 37.

levicollis Pi-

limaris 81 , 25 c 38.

rnaki
_

139-

nucbicornis 1^0,

nutans ÍO^-

ovatus 1 12-

pauiaciis 'S»

Schreberi - . 65 e 154.

similis 126.

—— t^pbiiix í*l-

synotiis 81.

tboracocireularis 148.

trideus 81,- xipliias 12(J.

Coprit.es 20.

Copwpkagos 9, 11, 12, 15 e 17.

eoriarins, Searabaeus 74.

eorniciilatus, V!U\ do Copris lunaris .... 83. 25 e 38.

coruiger, Copris 101.

cruoreiís, Pilularius 101.

ciirvk-iiictfis, var. do Onth. Icmur 28, 45 e 138.

3Z)

deceinpunctatus, Scarabaeus 137.

degener, var. do Cntli. fiii-catus 116.

deletus, var. do Copris Junaris 83.

(ItMitifrous, var. do Bubas bíson 86, 2o e 38.

tUtlicilis, var. do Onth. vaeca 132, 28 e 45.

dilforiiiis, var. do Onth. amyatas 120.

(linastideos 19-
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(listiiigiiendiis, var. do Ontli. verticieor-

, V'.' 107, 28 e 42.
dubins, var. do Onth. amyntas 120.
JJí/nastiieos jq
Dynastideus 22.

edentatiis, var. do Scarab. sacer 53, 24 o 34.
Cífenas, var. do Ontli. lenuii- 139, 28 e 45.
Elophocei-ii 17_
einargltiatus, Coprls 81.
cmarginatus, Oiitliopliagus 114.
omarg-ina.(iis, iScavabaeu^ 81.
Escaruuc.Jlio aranha (j5,

eslyiítão g2.
f/o Egypfo 52,
mgrivio lõ e 52.
variolosus 56,

Escaravelhos das arvores 12.

DF

femiuens, var. do Ontli. taurus 103, 27 e 41.
riagellatus, Ateuchus

, 74.
fíagellatus, Copns 74,
Jlagellatus, Gymuopleurus 74, 2õ e 37.
flage]Iatii3, Scarabacus 74.
ftavesceris, var. Onth. fractieornis 129, 28 e 44.
ílavipes, Oniticellus 148, 29 e 47.
flavipes, Onitis 148.
Havipes, Onthophagus 148.
flavipe.s, Scarabaeus 148.
IVacticornis, Onthophagus 126, 26, 27, 28 e 44.
fractieornis, Scaraba>íus 126.
furcatus, var. do Onth. ovatus 28 e 42.
fulgen.s, Scarabaeus 134.
ftilvicollis, var. do Onitic. flavipes J50, 29 e 47.
fulviptenis, var. do Onitic. flavipes . .

.

150, 29 e 47.
fulvus, Oniticellus . 148.
furcatrus, var. do Onth. ovatus 114.
furcatus, Onthophagus 144, 26. 27 e 46,
furcatus, Scarabaeus

. 144.
fiiscípenis, var. do Onth. taurus 104, 28 e 41.
fíiscus, var. do Onitis Olivieri 93. 25 e 39.

G-

GeoíFroyi, Copris 68.

Gymnopleurua 68.

Geotrupes 7, 11, 12, 16, 17, 18, 19
c 21.

Geotr.>pi(leos 10, 11, 18, 19 e 20.
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Geotrupini 32.

GibosLis, Copris 118-

Gibulosus, Scarabaeus 130.

glabra, var. do Onth. niíiki 159.

glaudicolor 1B9, 28 c 45.

Gnoriínos 18, IG e 18.

gi-anulatus, var. Oiiit. Joti 95.

Gvmtiopleurus <J7» H, 20, 22, 21, 3o e 3(j.

-^ caiitliíirtis 72, 25 e 37.

clypeolatus 71.

llag-ellatus 74, 2õ e 37.

—- GeoftVoyi (J8.

mopsiis G8.

obtusus (38.

piliilariíis 08, 24 e 3G.

Gyinnopleunis ragulosus 74.

~— Sturmi 71, 25 e 36.

BC

hirtns, OntUophagus 142, 2G, 27^, 29 e 4u.

lns()aiius, Copris 78, 25 e 37.

Scarabaeus 78.

hirtulus, var. do Onth. hirtus 144.

Helioeanthanis 50.

Herbstii, Scarabaeus 520.

Hubneri, Onthophagus 118-

Hybosorhicos 7.

Hybosorini 32.

Hybosoros H-
Hybridus, Scarabaeus . . 137.

Hymenopliaa 15.

lUjricus, Scarabaeus 101.

Hoobui? 22.

Iiidistinctiis, Caccobius 156, 25 c 40.

var. do Gymn. pilularius 70, 25 c 36.

var. do Scarab. cicatricosus 59, 24 e 35.

Inermis, var. do Onit. Olivieri 93.

var. do Scarab. saeer 53, 24 e 34.

lueriíiifroiis, var. do Bub. bubalus .... 89, 25 e 39.

Iiifuscatus, var. do Onit. Jon 94, 25 e 39.

Infiiscatns, var. do Ontb. hirtus 144, 29 e 46.

var. do Onth, vcrticicornis 108, 28 e 42.

Integricornis, var. do Bub. bubalus. .

.

88, 25 e 39.

Intercepta, var. do Onth. maki 141, 28 e 46.

Intermédios, var. do Onth. vacea 133.

IiToratus, Chironitis 96 c 39.

Isaria destructor 14.



170

J

Jon, Onitis 93, 25 e 39.

Jon, Scarabaeus 93.

Juvencus, Scarabaeus 118.

Juvenilis, var. Cace. Schreberi 15(5, 26 e 40.

laeviusculus, var. do Grymn. pilularius. 70, 25 e oG.

Lamelicorues 7.

Iaiiiiiii8'cr, var. do Onth. furcatus 146, 29 e 46.

Ijaparostictii 24, 3 L e 32
Laparostictes 49.

laticollis, Ateuchus 60.

Scarabaeus í>2, 24 e 35.

lemiir, Ontliophagus 137 , 26, 27, 28 e 45.

Scarabaeus 137.

levicolis, Copris - 81.

var. do IScarab. laticollis 63, 24 e 35.

liueifrons, var. do Bub. bison 80, 25 e 38.

lineolatus, var. do Onth. hirtus 144.

var. do Onth. lemur 138, 28 e 45.

var. do Onth. maki 142.

longipes, Scarabaeus 65.

loi)hus, Víir. do Chir. irroratus 96, 25 e 39.

Onitis 96.

liiuaris, Copris 81, 25 e 38.

Scarabaeus 81.

lunus, Pillularius 81.

lusitaiiicus, var. do Onth. vaca 133', 28 e 45.

Rhinocerus 78.

maki, Copris 139.

Onthophagus 139, 26, 27, 28 e 46.

marginalis, Onthophagus 123.

var. do Onth. Andaluaiacus 122, 28 e 43.

marginatns, var. do Onth. fracticornis .

.

128, 28 e 44.

mauru3, Onthophagus 121.

niedÍLis, var. do Onth. vacca 133.

Scarabaeus 130.

nielitens, Onthophagus 116, 26, 28 e 43.

Melitophilus 10.

Melolontba 17.

hybrida 12.

vulgaris 12.

Melolonthas 15 16 e 21.

Mdolonthidws 13, 15, 18, 19, 20, 21 e 22,

meiídax, var. do Outh, taurus 104, 27 e 41.

menetriesi, Scarabaeus 101.
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jninor, typo do Gymn. flagellatus 75, 25 c 37.

tjpo do Scarab, laticotlis 63, 24 e 35.

typo do Scarab. cicatrieosus (!0, 24 e 35.

minuta, var. do Onitic. ílavipes 150, 2!) e. 47.

miniitus, typo do Si-^. Schoefteri 6tí, 24 c 3G.

mista, var. do Cace. Sehreberi lõè.

mnemotium 50.

Monopus 98.

Monotropus 17.

mopsus, Grymnopleurus 68.

morbilosus, Scarabaeiís 5G.

iniitabilis, var. do Onth. lemur 139, 28 e 45.

nasutiis, var. do Onth. fracticornis 128.

nig^ellu.s, Onthophagus 110, 2G, 28 e 42
uigellns, Scai-abaeus 110.

nigrovirescens, var. do Onth. amyntas 120, 28 c 43.
var. do Onth. taurus 104, 28 e 41.

nuchicornis, Copris 126.

nutans, Copris 106.
Onthophagus 106.

Pillularius
, 106.

Scarabaeus 100.

O
obtusua, Gymnopleurus 68.

obliteratns, var. do Cop. lunavis 82, 25 e 38.

obscurus, var. do Cace. Sehreberi 156, 26 e 40.
Ochodeus 19.

Olivieri, Onitis 25, 39 e 91.

Onitis 11,10,21,22.25,39,89
e 95.

bubalus 87.

flavipes 148.

Jon í)3, 21, 25 c 39.
lophus 96.

Olivieri 91, 25 e 39.
pallipes 151.
sphiux 9i.

vandelíi 93.

Oniticelliis 147, U, 16, 21, 29 e 47.
navipes 148, 29 e 47.
pallipos 151, 29 e 47.

Onthoplja^us 98, 11, 15, 16, 18, 20,21,
26, 40, 98 e 147.

íierujíinosus 130.

affinis 130.
^ amviita^ 118, 28 e 43.

audaliisiacus 121, 28 e 43.
(MjenoMta 134, 28 e 45.
eciarginatus 114.
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Ontliopliagus fracticornis 126, 28 e 44.

fiircatus 144, 29 e 46.

hirtas 142, 29 e 4G.

Híibneri 118.

lemur 137, 28 c 45
malíi 139, 28 e 4G.

marginalis 12íJ.

mauras 121.

melíteiis 116, 28 e 43.

nigellus 110, 28 e 42.

nutans 106.

opacicoUis 123, 28 e 43.

ovatus 112, 28 e 42.

pallipes 151.

punctatus 114, 28 e 43.

quadrituberculatus 116.

Schreberi 1 04.

vacca 130, 28 c 44.

Ontliopliagiis 108, 28 e 42.

tages 108.

tauriis 101, 20, 27 e41.
• triconiis 130.

A^erticicoriiis 106, 28 c 42.

Opacicollis, OnthopUagus 123, 27, 28 e 43.

Oi-yctes 16, 20 e 21.

Ovatus, Ateuchus 112.

Copris 112.

Onthopliagus 112, 26, 27, 28 e 42.

Piluhirius 112.

Scarabeus 112.

Pachylomcra 50.

Pachypus 19.

pallipes, OniticelJus 151, e 29 e 47.

Onitis Í51.

Onthopíiagus 151.

Scarabaeus 151.

paniscus, var. do Cop. hispanus 80, 25, 37 e 78.

pauperatus, var. do Onth. fracticornis.. 129.

Phalopo 98.

Pilularlus 58 e 73.

pilulrfrius, Actinophorus 71.

Ateuchus 68.

Belisoma. 81.

cruoreus 101.

pilularius, Gymnopleurus 68, 24 e 36.

lunus 81.

nutans 106.

ovatus 112.

Scarabaeus 68.

pius, Scarabaeus 54.

plíiiiifrons, var. do Onit. Olivieri 93, 25 e 39.

Pleurosticía 31.
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propinquus, var. do Onth. vacca 132.

Psamodiíis 11, li) e 21.

Psilax 98.

imnotatus, Onthophagus 114, 2G, 28 e 43.

Scarabaeus 114.

pnncticoUis, Scarabeus 66, 24 e 35.

puuctiilatiis, var. do Scarabeus 54, 24 e 3õ.

quadritubcrculatus, Ootliopliagus 11 G.

Scarabaeus 137.

quadrum, Scarabeus ... 101.

ragulosus, Gymnopleunis 74.

rectlcornis, var. do Onth. tauras 103, 27 c 41.

retusiis, var. do Cop hispanus 80, 25 e 37

Rhiiiocerus lusitanicus 78.

Khysfemus 11.

Hizopíiilos 1).

Bizopliiluã lo.

RÍKOtragos 15,

rubeltuíi, var. do Onth. furcatus 146, 2\) e 4(J.

rubrescens, var. do Onth. stylocerus . .

.

110, 28 e 42.

riibripes, var. do Cace. Schreberi 156, 26 e 40.

raflpes, var. do Gymn. flagelatus. 75, 25 e 37.

var. do Onth. taurus 104, 28 e 41.

var. do Scarabaeus sacer 54, 24 e 35.

rug-osus, Scarabaeus 101.

riitelideos 19.

S
sacer, Scarabaeus 52, 24, 34 c 51.

sanguinolenta, var. do Scarab. cicatri-

eosus 59, 24 e 35'-'

Searabaeidae 7, 24 e 31.

Laparostictica 10 e 29.

- Laparostictos 10 e 29.

Sioarabaeideos 20 e 23.

Coprinios 23.

da terra 15.

• das arvores 15.

das flores 15.

Coprophagus 1 1 e 12.

Melitophílos 14.

Pleurostictos 10.

Rizophilos 12.

Sepedophilos 14.

Scarabaeides , 7.

•-eárabe ieus , 7.
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Scarabaeus 50, 7, 11, 15, 17, 20, 21,

22, 24, 33, 34, 50, (Í4,

G7, 76, 83, 89, 98 e 147.
ainyutas 118.
apialis 144.

assirnilis 120.

bisou 85.

cHprfi, var. do Onth. taurus 103.

foriariíis 74.- cie a tricôs lis 6, 24, 35 e 58.
cenobita 134.

oonspui eatus 130.

decempunctatus 137.

f marginatus 81.

flagelhitua 74.

flavtpcs 148.

fraciicornis 126.

fiircatus 144.

gibulosus 130.

Herbstu 125.

lúj-panus 78.

bybridus 137.

illyrieus 101.

Joti
, 93.

-—- juveucus 118.

lalicoUis 62 e 35.

leinur 137.

líiiig-ipes 65.

liinaris 81.

líiediua •
. 130.

inenotricsi 101.

mopsiis 68.

morbilosus. 56.

nigellus 110.

nutaris 106,

ovatus 112.

pallipeg 151.

pilularius 68.

piíis 53.

puiictatiis 114,

piincticollis 55, 6, 24 e 35.
" qiiadi'itabcrculatus 137.

-— quadium lOl.

rugOÊUS 101.

sacer 52, 15, 24 e 51.

ÍScliaefferi 65.

Hebreiberi . . 154.

scmipuuetatus 56 e GO.

nphinx 91.

StUMIli 71.

tagts 118.

taiii-us 101

.

tcnuicornis 134.

thoraco circulavis 148.

urus 101.

vacca 130,
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Scarabeus vitulus 144.

variolosus 56, 24, 3d e 60.

xiphias 12b.

Schaefieri, A.teuchus 65.

Copris ^5.

Scarabaeus 65.

^— Sisyphus 65, 24 e 36.

Sclir«beri, Caccobius loá. 25 e 40.

Copris 154.

Onthophagus 154.

~— Scarabaeus 154. .

Sobasteos "^0-

Semipunctatus, Scarabaeus 5tí e 60.

Sepcdophilos 10-

siuiilis, vav. do Onth. fracticornis 128, 25 e 44.

copris Ip6.

var. do Onth. vaeca Ií53-

Sisyplms 64, 11, 17,20,24,33 6 36.

Schoefferi 65, 24 e 36.

spliinx, Copris 91.

Oniti.s 91-

. Scarabaeus 91-

Sturmi, Gymnopleurus 71> 25 e 36.

Scarabaeus '1-

Styloceriis 1^)8, 26, 28 e 42.

8ul>iiierjiiis, var, do Sis. Schoefferi 67, 24 e 36.

Sdbconvexus, var. do Onth. verticicor-

„i^ 108, 28 e 42.

subcostalis, var. do Onit. Olivieri 92, 25 c 39.

subtleletijs, var. do Ouitic. p-allipes. , . . 153, 29 e 47.

sublaminatus, var. do Onth. fracticornis 128, 28 e 44.

siiblineolatns, var. do Onth.vacca 133, 28 c 45.

submarginaíus, var. do Sis. Sehaef-

feii. . 67, 24e36.
subprominulus, var. do Onth. coenobita 136.

subrecticf)rnis, var. do Onth. fracticor-

nis 128, 28 e 44.

subsulcatus. Scarabaeus 54.

sutbuberculatus, var. do Onit. Olivieri. . 93,

siituralis, var. do Gymuopl. flag-ellatus. 75, 25 e 37.

sycoplianta, var. do Onth. amyntas 119, 28 e 43.

synotus, var. do Copris liispanus 81.

rr

tages, Onthophagus 118.

Scarabaeus 118.

taiirus, Onthophagus 101, 26, 27 e 41.

Scarabaeus, 101-

tennicornis, Scarabaeus 134.

thoracocircularis, Copris 148.

Scarabaeus 148.

Triehius
_

15 c 18.

abdominalis 21.

fasciatus 8.
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trlciispis, var. do Onth. coenoLita ]áG.
var. do Ontli. fraeticoniis 128

tncornis, Ontliopliagus
i3(j'

tridens, var. do Copris liispanus... . .[ . 81
*

tnspinus, var. do Onitis Jou ...

'

%'

l'-^s]^^o^ :;; ioeií.
trop-iiu. oo
tropinota squalida

,

' "

"

q]
trox 111- o.iJ, li e 21.

XJ
umbrinus, var. do Ontli. amyutus 120 28 e 43
urus, Scarabaeus jqj

*

-^ i

vacca, Ontliophagus 130, 26, 27, 28 c 44 lbearabaeus ]3q
i i ^ t-

vaigos... '.'.'.'.::'.'.'..:
15,16022.

Vandelh, Oaitis 93
variabilis, var. do Onth. maki..' ....'..'. u\ 28 e 46
variolosiis, Scarabaeus 00 '24 e

35 '

jj

vei-ticicornLs Onthophagus '.[ loó, 26,' 2?' 28 c 42vicinus, var do Onth. va.;ca 132 28 c 44 1
virescens, var. do Gymn. «turmi... 72 '25 e 37 i

viresceus, var. do Onth. fracticornis
. .

.

129, 28 e 44 1

vitulus, Searabaeus 144 * 1

x:

xiphias, Copris j9g
xiphias

, Searabaeus 126*





LEGENDA BA ESTAMPA I

Fig.

^-'

Fig.

Fiff.

1.

2.

3.

4.

5.

Fip:. 6.

Fiff. 7.

Fig.

Fig.
8.

9.

í^ifí- 10.

Fig. 11.

Fifi-. 12.

Pag
Scarabaeus saccr (L.) r^

Scarabaeus puncticolis (Latií.)' ...'...'.*...'.'"
55

Scarabaeus variolosus (Fahr.) ^j;-

Scarabaeus cicatricosus (Luc.) ...*..'.'.'.'.,. 50
Scarabaeus laticollis (L.) (-^
Sisyphus Schaefferi (L.) '/,[

,.^

Gymnopleurus Sturtni (Mac-Lkay) .,......'. 7^
G-ymuoplem-us piiularius (L.) ,:;c>

Gymnopleurus piiularius (L.), (a figura' representa'

a

cor úí^y-Av. virescejis, Nob., do Gymn. Sturmi).. 68 e 72
Gymnopleurus cantliarus (Er.) 7^
Gymnopleurus flagellatug (Faish.).. . . 74
Caceobius Schreberi (L.) j^^
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J.EaENDA DA IvSTAMPA II

;í lg. 1. òcarabaens sacer^ viir, rujlpes, Noi! 54
^fê"- -.^J-

^'^arahaeus cicafricosus, var. sanguinolenta', ÍsÍoV.!
".

".

! 59
J?ig. JII. Larva de Borciis (seg. Mur.s.).
Fig. 1. Mandíbula de Scaraòaeus variolosus, mostrando a dis-

posição dos dois lobos e um dos palpoa maxillarcs
(seg. J. Du Val).

Fig. 2. Lobo e palpo labial do Scarahaein- variolosus fsesr
J. DU Val). ^

Fig. 3. Mandíbula do Scarabaens sacer (seg. E. Gkraiid)
Fig. 4. Ma:ã Ia e palpo do Scarabaens sacer (seg. E. Gekakd)
^ig. o. Antenna do Scarabaens sacer (seg. E. Oeraiíd)
i lg. G. Antenna do SisT/phus.
Fig. 7. Sisyphus Schaeferi (L.)

fj.,
Fig. 8. Sis?/2}h2is Schaeffcrl, typo minutns .".'.".*.'." 66
lig. 9. Antenna de Gymnopleurus.

V-^' í?" mí^^
fintcrior'do Gymnopleurus flagellatus $.

íig. 11. iibta anterior do Gymnopleurus 'flaffellatns 9.
h lg. 12. Gymnoxdeurus pilukirius (L.) . . . ! 68
Fig. 13. GymnopUurus Sturmi (Mac-Leay) ............. 71
Fig. U. Gymnoiileurus cardharus (Eu.) ....'. 72
Fig. 15. Gymnopleurus flagellalus (Fadr.) ..V. .. ...... 74
— ê'-

Y^-
Gymnopleurus pÚuloruis, var. casfanonola (Nob.) .'

." "
70

Ing. 17. Gymnopleurus fiageVatus, var. r«/joe« (Nob.) .
' 75

Hg. 18. Palpoá labiaes de Copris (seg. J. du Val) 00
1- lg. 19. Cabeça e tborax do Copris hispanvs (L.) 73
I- lg. 20. Cabeça e thorax do Copris hispanus, var. paniscvs

(Fabií
) _ gQ

5^"'
li' S^l^^^'^

^ *''0''a^ ^0 CV^^ Uspanus, var. reí«V«s'(MÚL.s.') 80
tig. 21. Cabeça e thorax do Cop)ris lunaris (L.) 81
Fig. 23. Palpos labiaes do Bubis bnhalus (seg. J du Val)
Fig-. 24. Cabeça e thorax do n'.has hison (L.) $.. 35
Fig. 2y. Cabeça e thorax de Bubas luhalus (Oliv.) ^^ "87
ií^ig. 26. Antenna de Onitis (seg. J. du Val).

T''-^' '^J' íf^^'^"*
^ P^'P0 fie OntJiophaqus (seg. J. du Vvl)

l^jg. 28, Palpos Labiaes de Onthophaqus (seg. J. du Val).

Ontliophagus (seg. Muls.).
rva de Onthophc

jarva de Onthophagus (seg. Muls,).
S°' 5E- F'^^^^

Tj^eaes da larva de Onthophagus (seg! Muls.).
r lg. oJ. L?"'"" "^^ ri^^ii,— í. / t.r . \ o /

'
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LEGENDA DA ESTAMPA III

Fig. 1. Copi-is hispanus (L.) 78

Fig. 2. Copris hispanus (L.), var. xmniscvs, Fabk 80

Fig. 3. Copris hispanus (L.), var. re/usvs, Muls 80

Fig. 4. Copris lunaris (L.), var. oUiteraius, Muls 8â

Fig. 5. Copris lunaris (L.) $ 81

Fig. 6. Copris lunaris (L.) Ç 81

Fig. 7. Copris luuaria (L.), var. corniculatus, Muls 8&

Fig. 8. Bubas bison (L.) $ 85

Fig. 9. Bubas bison (L.) 5 8»

Fig. 10, Bubas bison (L.), var. brevieorniSf Muls - 86

Fig. 11. Bubas bubalus (Oi.iv.; $ 8J
Fig. 12. Bubas bubalus (Oliv.) ? ^^



77} fiectofi de P(n'tlt-ycLV. Copr E.st.M.

10

KSrr

v«e'. ?.

IS







LEGENDADA ESTAMPA JV

Fig. 1. OiiLtis Oiivicrí (III.) ^- 91
Fig. 2. Onitis Olivieri (Ii.i..) ? 91

Fig. o. Oniíis Jon (Oliv.)
J'

ÍK]

Fig. 4. Onitis Jou (Oliv
) Ç í)3

Fig. 5. Onthopliagus amyntas (Oliv.) 118
Fig. G. Onthophagos ainyntas (Oliv.) Ç 110
Fíg, 7. Onthopliagus taurus ( L.) $ 101
Fig. 8. ( )nthophagus taurus (L.) Ç 102
Fig. 9. Onthopbagus taurus (L.): var./efliÍHeMí, MuL.s lOG
Fig. 10. Ontliopihagus taurus (L), var. recdcornis (Leske).. .. 103
Fig. 11. Onthopliagus taurus (Li.), var. nigro-virescens (Muls.). 104
Fig. 12. Onthophagus vertícicornis (Laich.) 106
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Fifr. 1.

Fiff. y.

Fig. H.

lAíí. 4.

Fifr. 5.

Fifr. (i.

Fiff. 7.

FUr, 8.

Fifr. 9.

Flfr. 10.

Fig. 11.

1^'ig- 12.

LEGENDA DÁ ESTAMPA V

Onthophagus stylocerus (Geaells.) 108
Onthophagus vacca (L.) ^' .'...'.".'.*

130
Onthophagus vacca (L.) Ç J3l
Onthophagus coenobita (Herbst.) '...'..". 134
Onthophagus opacicillos (D'Oeh.)

. . . 123
Onthophagus fracticornis (Prey.sís.) Ç . . . 126
Onthophagus lemur (Faue.) '

137
Onthophagus maki (III.) 13í)
Onthophagus andalusiacus

( Waltl.) ^' 12I
Onthophagus furcatus (Fabr.) ^' 144
Onthophagus furcatus (Fabr.) Ç

,'.*,'.*...'.'.'
146

Onthophagus ovatus (L.)
. . 112

I



Ijisectos dePortugcd; CoprÍTii/, Estr.
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LEGENDA DA ESTAMPA YI

l^^iíí- 1.

Jí'iff. %
Fig. íí.

Ficr. 4.

i^^iff. 5.

Fis. 6.

i^^iK. 7.

Fig. 8.

i^^iff. 9,

Míí. 10.

Fiíí. 11.

Fig. 12.

Ontbophagus tauiuí, var. ridipes (xMuls.) .

.

104
Chironitis iiToratus (Rossi), var. lophv8 fFABR.)."

*.

".

"

9tíUnt lophagus faurus, var. castanonota (Nob ) 1()4
Onthophagus hirtus (III.) ) ^

^42
Onthopliagtis furcatns, var. nibellus (Muls.) UQ
Unthophagus hirtus, var. cnnjngata (Nob.). . 144
Oníticellus flavipes (L.) $ . ^ ^ V^
Oniticellus paliipes (Pabr.) ; = ?
Oníticellus âavipes (L.) Ç irÁ
Onthophagus nigellus (111.) '.\\\ ji a
Onthophagus meliteus (Faur.) ^-iç

Onthophagus puuctatus (III.) . y^^
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LKGENDA DA ESTAMPA VII

Pag.

Fig. I. ScaraLaeus eicati-icosus, var. indistincta (Nob.) 59
Fig. 2. Ontliopbagus stylocerus, var. ruhrescms (Nou.) 110
Fig. 3. Outliopliagiis andaiusiacus, var. marginata (Nob) 122
Fig. 4. Oiithophagus fracticornis, yàw flavcscens (Nob.) 129
Fig. 5. Onthophagus fi-aeticornig, var. virescens (Non.) 129
Fig. fi. Otithopha^us fracticornis, typo ^' 126
Fig. 7. Onthophagus vacca, var. lusitanica (Nob.) 133
Fig. 8. Onthophagus malíi, var. intercepta (Nob.) 141
Fig. 9. Onthophagus hirtus, var. infuscata (NoB.j 144
Fig. 10. Onthophagus maki, var. glabra (Nob.) 159
Fig. 11. Onthophagus opacicoilis, typo $ 123
Fig. 12. Bubas bison, var. caslaneus (Muls.) 83

As figuras 4, ,5 e G não representam bem exactamente a forma dos typos.
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